ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
10.01.2019 № 58

Перелік ліцензіатів, яким відмовлено в залученні повідомлень про
зміну даних у документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
1 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А-3306
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Культури, буд. 5
Ідентифікаційний код: 07931813
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за заявленими
спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності та основними
професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); в гр.4 п.7 Відомостей відсутня
інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби
медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі,
що дає можливість їх ідентифікувати); в п.9 у лікаря Березуцька О.М. наявна
неузгодженість задекларованої інформації між посадою, на яку вона зарахована та
наявними кваліфікаційними документами; п.10 складений з порушенням вимог п.26
Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про молодших спеціалістів з
медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від
07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та
фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993
року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови
в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 28.11.2018 № сп/3575

2 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
ЦЕНТР "МОЯ СІМ'Я"
Місцезнаходження: Чернівецька обл., м.Кіцмань, вул. Незалежності, буд.1
Ідентифікаційний код: 35800454
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
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поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться у медичній практиці (Поліклініка) за заявленими
спеціальностями рекомендовано привести у відповідність до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); вказаний в п.2 вид медичної
допомоги за спеціальністю «загальна практика - сімейна медицина», «терапія»,
«педіатрія» рекомендовано узгодити з заявленими спеціальностями з урахуваннм
вимогстатті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.3-4 не вказано
заклад охорони здоров’я до якого відноситься відокремлене відділення та крім цього,
вказаний вид закладу охорони здоров'я (Поліклініка) рекомендовано узгодити з вимогами
наказу МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"); п.8 Відомостей зазначені не всі
законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які підлягають метрологічній
повірці (рекомендовано: затвердити перелік засобів вимірювальної техніки та вказати
реквізити про повірку уповноваженими органами з урахуванням вимог, встановлених
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці» з урахуванням кількості та моделей; п.9-10 розділу «Кадрові
вимоги» Відомостей складені з порушенням вимог п.32 Ліцензійних умов
(рефлексотерапія, лікувальна справа).
Подані відомості не підписані керівником
юридичної особи. Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № сп/3602

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОМЕД
2007"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Западинська, буд. 9 А, офіс 12
Ідентифікаційний код: 34818539
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо створення Відокремленого структурного підрозділу за адресою: м.Київ,
Кловський узвіз, буд. 12-а у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими
документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі-Відомості): наявна неузгодженість інформації між п.4, п.7 та п.3 щодо
створення закладу охорони здоров'я/ Відокремленого структурного підрозділу (філії); в
гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано:
медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного
найменування виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); гр.5 п.8
Відомостей містить неповні реквізити документа про метрологічну повірку
(рекомендовано: вказати найменування документа, дату, номер та вказати найменування
установи, що здійснила повірку). Після усунення недоліків, що стали підставою для
відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
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відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від29.11.2018 № сп/3606

4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКАХ
УКРАЇНА"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ялтинська, 14, кв. 34
Ідентифікаційний код: 34343079
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня: пункт 10
оформлено з порушенням п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом,
за заявленою спеціальністю «Сестринська справа». Після усунення недоліків, що стали
підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може
повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та
строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № сп/3607

5 ФОП Коваль Тетяна Василівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Ярославенка, буд. 6
Ідентифікаційний код: 2130504042
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за
спеціальністю «Сестринська справа» рекомендовано узгодити з профілем діяльності та
основними професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); в п.7 Відомостей
не задекларовано інформацію щодо наявності відповідного обладнання, оснащення для
забезпечення забору, зберігання, транспортування біоматеріалу (крові) з дотриманням
санітарно-епідеміологічних вимог); в п.8 не задекларовано реквізити документа про
метрологічну повірку наявних засобів вимірювальної техніки. Після усунення недоліків,
що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат
може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб
та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № сп/3635
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6 ФОП Ричкова Анастасія Валентинівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Покровськ, мікрорайон Южний, буд. 41, кв. 12
Ідентифікаційний код: 2952802005
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня: в п.9 у
лікаря Медведєва В.В. наявна неузгодженість інформації між гр.3 та гр.6. Після усунення
недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних,
ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування
у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № сп/3641

7 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
ВЕЛИКОЛЮБІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул.
Львівська, буд. 64
Ідентифікаційний код: 41839788
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з реорганізаціює закладу, що є підставою для отримання нової ліцензії,
відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності». Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № сп/3645

8 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
№2"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд.
32А
Ідентифікаційний код: 37862093
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за заявленими
спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності та основними
професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних
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характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та розмежувати окремо за
заявленими спеціальностями; в гр.4 п.7 Відомостей не скрізь вказана повна інформація
відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного
призначення необхідно вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі,
що дає можливість їх ідентифікувати); в п.9 Відомостей наявні фахівці, у яких
закінчується термін дії кваліфікаційних документів. При цьому звертаємо увагу, Відомості
рекомендовано заповнювати в частині змін (за новою адресою діяльності). Після усунення
недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних,
ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування
у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № сп/3648

9 ФОП Гайдук Ігор Богданович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Архипенка О., буд. 8, кв. 3
Ідентифікаційний код: 1995309474
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): в гр.5 п.8 Відомостей не зазначено реквізити документа про метрологічну
повірку (рекомендовано: зазначити реквізити документа про повірку уповноваженим
органам); п.9 складений з порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації
лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за
№14/2454 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови
в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № сп/3653

10 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКЛІД"
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Мала Морська, 24, кв.33
Ідентифікаційний код: 34034399
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме:
подані відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня оформлені з
порушенням п.6 Ліцензійних умов. При цьому звертаємо увагу, наявна розбіжність адреси
провадження медичної практики між поданими документами та відомостями, що наявні в
Ліцензійному реєстрі. Відповідно до реєстру, адреса провадження медичної практики:
м.Миколаїв, вул. Мала Морська, 24, кв. 33. Після усунення недоліків, що стали підставою
для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно
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направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк,
визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № сп/3659

11 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БРИТАНСЬКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 3-а "літера Б", офіс 1
Ідентифікаційний код: 38544038
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме:
відповідно до задекларованої в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня інформації, кваліфікація медичної сестри не узгоджується з
вимогами п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про молодших
спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ
України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350,
від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та
фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993
року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами). Принагідно звертаємо увагу, постановою Кабінету
Міністрів України від 02.03.2018 № 285 затверджено нові Ліцензійні умови. Наказ МОЗ
України від 02.02.2011 № 49 втратив чинність. Після усунення недоліків, що стали
підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може
повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та
строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № сп/3660

12 ФОП Матковська Юлія Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Дашавська, буд. 25, кв. 51
Ідентифікаційний код: 2946604224
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання
має намір провадити медичну практику за адресою: м.Київ, вул. Дніпровська Набережна,
буд. 26-Б, у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): п.9 складений з порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації
лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за
№14/2454, та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами). При цьому, подані Відомості рекомендовано узгодити з
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вимогами п.21 Ліцензійних умов. Після усунення недоліків, що стали підставою для
відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № сп/3668

13 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІДА
2015"
Місцезнаходження: Київська обл., м. Вишгород, просп. Шевченка, буд. 2 б, офіс 402
Ідентифікаційний код: 40209285
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання
має намір провадити медичну практику, у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з
медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація
відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного
призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає
можливість їх ідентифікувати); п.8 містить неповну інформацію щодо законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці (рекомендовано: забезпечити своєчасну та повну
повірку засобів вимірювальної техніки,враховуючи вимоги, встановлені постановою
Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
повірці» та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016
№ 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями»). Після усунення
недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних,
ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування
у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № сп/3671/1

14 ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НАЦІОНАЛЬНА
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"

АТОМНА

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Назарівська, буд. 3
Ідентифікаційний код: 24584661
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо створення нових адрес діяльності (м.Енергодар) у зв'язку з
невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): зазначені в п.2
методи, що застосовуються в медичній практиці за спеціальніситю «Терапевтична
стоматологія» рекомендовано узгодити з профілем діяльності та основними професійними
завданнями і обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); п.7 поданих Відомостей рекомендовано
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привести у відповідність з вимогами, встановленими підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних
умов (узгодити наявний перелік обладнання, оснащення стоматологічного профілю
відповідно рівня надання медичної допомоги з урахуванням рекомендацій, встановлених
наказами МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»; п.9-10
складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості
про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007
№742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635), від 07.09.1993 №198 «Про
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 58/4775-18

15 ФОП Буров Володимир Валерійович
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Робоча, буд. 93, кв. 59
Ідентифікаційний код: 2729709454
Рішення про видачу ліцензії від 01.02.2018 № 175
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): в п.1, п.2, п.3 необхідно вказати спеціальності, а не посади; п.8 містить
неповну інформацію щодо законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці (рекомендовано:
забезпечити своєчасну та повну повірку засобів вимірювальної техніки, з урахуванням
кількості, моделей та вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці». Пункт 9 розділу «Кадрові
вимоги» оформлено з порушенням п.32 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики (необхідно забезпечити наявність щонайменше одного
медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною
заявленою спеціальністю. Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в
залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний
пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними
умовами.
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № сп/3676
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16 ФОП Леськів Юрій Іванович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Лермонтова, буд.4
Ідентифікаційний код: 2458803251
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики на підставі відомостей, наявних в Ліцензійному реєстрі МОЗ України.
Відповідно до даних реєстру, наказом МОЗ України від 16.05.2013 № 391 «Про
ліцензування медичної практики» анульовано ліцензію суб’єкта господарювання від
29.03.2012 серії АГ №598291 за заявою ліцензіата. Після усунення недоліків, що стали
підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може
повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та
строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № сп/3679

17 ТОВАРИСТВО
З
"МЕДДІАГНОСТИКА"

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, пров. Будівельників, 4
Ідентифікаційний код: 33642986
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми відомостей
(рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із
зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати); п.8 містить неповну інформацію щодо законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці (рекомендовано: забезпечити своєчасну та повну повірку засобів вимірювальної
техніки, з урахуванням кількості, моделей та вимог, встановлених постановою Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
повірці»; при цьому, в гр.5 п.8 Відомостей рекомендовано вказати повні реквізити
документа про метрологічну повірку; в гр.4-7 Відомостей задекларовано інформацію про
спеціальності, які не заявлені в п.1; п.9-10 складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635), від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації
молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); при цьому,
п.9-10 Відомостей містить інформацію про фахівців з незаявлених спеціальностей; крім
цього, п.9-10 Відомостей містить недостовірну інформацію щодо реквізитів
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кваліфікаційних документів. Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в
залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний
пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними
умовами.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № сп/3688

18 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ І МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Гаванна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 20991240
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): за адресою: Ізмаїльська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги: в п.10
(ст.81, 87, 98, 101,) відсутня можливість ідентифікувати інформацію у зв’язку з
дублюванням тексту; в п.10 у фахівців задекларовані неповні реквізити освітніх
документів (дата, спеціальність), що унеможливлює підтвердження відповідності їх
кваліфікаційним вимогам відповідно до займаних ними посад. За адресою (Єдина
оперативно-диспетчерська служба): п.9-10 Відомостей не узгоджуються з вимогами,
встановленими п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом,
за кожною заявленою спеціальністю в п.1 Відомостей). Великомихайлівська станція
екстреної (швидкої) медичної допомоги: п.9 Відомостей не узгоджується з вимогами,
встановленими п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом,
за кожною заявленою спеціальністю в п.1 Відомостей). Відділ виїзної екстреної
консультативної медичної допомоги: в п.7 Відомостей не задекларовано інформацію про
спеціальності, які заявлені в п.1-2; в п.9 у лікаря Потьомкіна С.В. закінчується термін дії
кваліфікаційних документів; п.9-10 Відомостей не узгоджуються з вимогами,
встановленими п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом,
за кожною заявленою спеціальністю в п.1 Відомостей). Подільська станція екстреної
(швидкої) медичної допомоги: у лікаря Горносталь Г.В. закінчився термін дії
кваліфікаційних документів (порушення п.25 Ліцензійних умов). Біляївська станція
екстреної (швидкої) медичної допомоги: у лікаря Козирь О.Г. закінчився термін дії
кваліфікаційних документів (порушення п.25 Ліцензійних умов). Арцизька станція
екстреної (швидкої) медичної допомоги: кваліфікація завідувачу Сратської підстанції не
відповідає вимогам п.25 Ліцензійних умов. Після усунення недоліків, що стали підставою
для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно
направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк,
визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № сп/3689
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19 ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ"
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Шевченка, 160
Ідентифікаційний код: 38510035
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з відсутністю в поданому пакеті документів Додатка 2 до Ліцензійних
умов (відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня за вказаними адресами:
м.Чернігів, вул. Шевченка, буд. 160, м.Городня, вул. Чумака, буд. 14), що унеможливлює
проведення оцінки відповідності ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним
умовам. Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № сп/3690/1

20 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕКТР
М"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Радунська, буд. 5А
Ідентифікаційний код: 41394771
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо зміни місця провадження діяльності у зв'язку з невідповідністю ліцензіата
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): в гр.7 п.9 задекларовані неповні
реквізити кваліфікаційних документів, що унеможливлює підтвердження відповідності
кваліфікації лікарів. Зазначену в гр.3 п.9 посаду керівника рекомендовано узгодити з
вимогами наказу МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" та Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). При цьому
звертаємо увагу, наявні фахівці у яких закінчується термін дії документів. Після усунення
недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних,
ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування
у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № сп/3702
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21 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
ТА
МЕДИЦИНИ
КАТАСТРОФ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Дніпро, площа Соборна, буд. 14
Ідентифікаційний код: 26136949
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано:
спеціальності зазначити у відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ
України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635);
зазначені в п.2 методи, що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано
узгодити з основними професійниими завданнями та обов'язками, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами), з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги та розмежувати
окремо за заявленими спеціальностями; п .7 Відомостей задекларовано інформацію з не
заявлених в п.1 спеціальностей; крім цього, задекларовані в п.7 приміщення
рекомендовано розмежувати відповідно до їх функціонального призначення із
зазначенням оснащення; п.9-10 складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов

(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635), від 07.09.1993 №198 «Про
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною
освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за №
206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після усунення недоліків, що стали підставою для

відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № сп/3708

22 ФОП Моторна Євгенія Ігорівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. 19-го Партз'їзду, буд. 50,
кв. 22
Ідентифікаційний код: 3092707643
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
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Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме:
подані відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не відповідають формі
додатка 2 (відомості прощиті з порушенням наскрізної нумерації сторінок). Після
усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни
даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу
ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 07.12.2018 № сп/3723

23 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Ващука Миколи, буд.20-Б, приміщення 53
Ідентифікаційний код: 40502175
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня: п.9
складений з порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ
України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі
змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та
Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами). Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 07.12.2018 № сп/3728

24 Гладких Ігор Євгенович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Дружби народів, буд. 204, кв. 12
Ідентифікаційний код: 2361700830
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за
спеціальністю «Сестринська справа» рекомендовано узгодити з профілем діяльності та
основними професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); п.7 поданих
Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами, встановленими
підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов (узгодити наявний перелік обладнання,
оснащення стоматологічного профілю відповідно рівня надання медичної допомоги з
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урахуванням рекомендацій, встановлених наказами МОЗ України від 11.04.2005 №158
«Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікарястоматолога та зубного техніка». Подані Відомості оформлені з порушенням п.6
Ліцензійних умов (не прошиті). Після усунення недоліків, що стали підставою для
відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № сп/3733

25 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медикосанітарної допомоги № 3 Дарницького району м. Києва"
Місцезнаходження: м.Київ, Харківське шосе, буд. 121
Ідентифікаційний код: 30300749
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання
має намір провадити медичну практику, спеціальністю: акушерство і гінекологія у зв'язку
з тим, що в поданому пакеті документів відсутні відомості на підставі яких, можна
зробити оцінку відповідності поданих документів вимогам Ліцензійних умов. Отже, зміни
даних що відбулися необхідно відобразити у відомостях про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня в частині змін (Додаток 2 до Ліцензійних умов). Сторінки
відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та
скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності). Після усунення
недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних,
ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування
у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № сп/3740

26 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "ПАН-ЛІКАР"
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Житомирська, буд. 76
Ідентифікаційний код: 35461148
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з відсутністю, згідно з поданими документами, відомостей щодо
відповідності фахівців кваліфікаційним вимогам відповідно до займаних ними посад.
Отже, зміни даних, що відбулися в документах, які додавалися до заяви про отримання
ліцензії щодо рекомендовано відобразити у «Відомостях про стан матеріально-технічної
бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня»
(Додаток 2 до Ліцензійних умов). Звертаємо увагу, сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб’єкта господарювання (за наявності). Після усунення недоліків, що стали підставою
для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно
направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк,
визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № сп/3749
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27 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МД-СТОМАТОЛОГІЯ"
Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул.
Сидорова, буд. 5Г
Ідентифікаційний код: 35630967
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): в п.6 вказані неповні реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
приміщень (дата); задекларовану в п.7 інформацію рекомендовано узгодити з вимогами
Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації
рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" затверджених наказом
МОЗ України від 04.06.2007 № 294 (із змінами та доповненнями внесеними наказом від
22.09.2017 №1126) в частині забезпечення засоби індивідуального захисту пацієнтів. Після
усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни
даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу
ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № сп/3754/1
Всього: 27 справ
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