ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
11.04.2019 № 811

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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ'Я ПЛЮС ЗДОРОВ'Я"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Театральна, буд. 15-А
Ідентифікаційний код: 36254206
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: повторно
звертаємо увагу ліцензіата, в графі 7 п.9 задекларовані неповні реквізити кваліфікаційних
документів лікарів, відповідно до фоми відомостей (рекомендовано вказати спеціальності).
Зауваження не враховані, 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 18.03.2019 № сп/1093

2 ФОП Магнич Вікторія Михайлівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Ільці, присілок
Флесівка
Ідентифікаційний код: 3299608387
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
графі 5 пункту 10 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня задекларовано недостовірну інформацію про дату видачі освітніх документів
медичної сестри. 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 18.03.2019 № сп/1080

3 ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО
ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Грузиненка, буд. 1
Ідентифікаційний код: 08734581
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): задекларовано спеціальність молодших спеціалістів (п.1, п.2, п.7), яка не
відповідає затвердженій номенклатурі спеціальностей (рекомендовано: узгодити з
додатком 1 пункту 1.6 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою, затвердженого наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635); форма пункту 2 Відомостей
передбачає вказати методи у форматі «так/ні»; в п.4 не задекларовано інформацію про
структуру центру, що передбачена формою Відомостей; в гр. 3 п.7 Відомостей не
зазначено порщу наявних приміщень (кабінетів) та при цьому, перелік вказаних
приміщень не відповідає поданому Акту санітарно-епідеміологічного обстеження
приміщень. 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 18.03.2019 № сп/1072/1

4 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Кирилкіна, 10
Ідентифікаційний код: 01990766
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 адресами (м.Краматорськ, м.Авдіївка): задекларовано спеціальність
молодших спеціалістів (п.1, п.2, п.7), яка не відповідає затвердженій номенклатурі
спеціальностей (рекомендовано: узгодити з додатком 1 пункту 1.6 Положення про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ
України від 23.11.2007 №742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007
за №1368/14635); зазначені в п.2 методи, що застосовуватимуться в медичній практиці за
заявленими спеціальностями необхідно розмежувати окремо по кожній заявленій
спеціальності з урахуванням вимог, встановлених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та вказавши інформацію
відповідно до форми (так чи ні); крім цього, вказаний в п.2 вид медичної допомоги
рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я; в пункті 3 необхідно вказати інформацію за всіма адресами
провадження діяльності; пункт 7 Відомостей необхідно розмежувати за заявленими
адресами діяльності окремо, що дасть можливість ідентифікувати інформацію та крім
цього, вказані в п.7 приміщення та оснащення закладів необхідно розмежувати за їх
функціональним призначенням із зазначенням площі кабінетів (приміщень) та
спеціальностей. Розділ «Кадрові вимоги» рекомендовано розмежувати окремо по кожній
заявленій адресі провадження; 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 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264, 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
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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); зазначені в гр.3 п.9 посади
професіоналів з вищою немедичною освітою рекомендовано узгодити з вимогами пункту
1.10 наказу МОЗ України від 12.08.2009 № 588 "Про атестацію професіоналів з вищою
немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я"; в п.10 у статистика
медичного (Кошелєва А.Б.) вказано недостовірну інформацію про дату видачі свідоцтва.
За адресою (м.Бахмут): зазначені в п.2 методи, що застосовуватимуться в медичній
практиці за заявленими спеціальностями необхідно розмежувати окремо по кожній
заявленій спеціальності з урахуванням вимог, встановлених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та вказавши інформацію
відповідно до форми (так чи ні); крім цього, вказаний в п.2 вид медичної допомоги
рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я; вказані в п.7 приміщення та оснащення закладу необхідно
розмежувати за їх функціональним призначенням із зазначенням в графі 3 площі кабінетів
(приміщень) та спеціальностей. Узгодити зазначену в п.10 Відомостей інформацію про
молодшого спеціаліста (Рогаченко С.С.) в частині відповідності кваліфікаційним вимогам
за посадою «статистик медичний». За адресою (м.Костянтинівка): задекларовано
спеціальність молодших спеціалістів (п.1, п.2, п.7, п.10), яка не відповідає затвердженій
номенклатурі спеціальностей (рекомендовано: узгодити з додатком 1 пункту 1.6
Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого
наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635); зазначені в п.2 методи, що застосовуватимуться в
медичній практиці за заявленими спеціальностями необхідно розмежувати окремо по
кожній заявленій спеціальності з урахуванням вимог, встановлених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та вказавши
інформацію відповідно до форми (так чи ні); крім цього, вказаний в п.2 вид медичної
допомоги рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею 35 Основ
законодавства України про охорону здоров’я; вказані в п.7 приміщення та оснащення
закладів необхідно розмежувати за їх функціональним призначенням із зазначенням в
графі 3 площі кабінетів (приміщень) та спеціальностей; крім цього, рекомендовано
узгодити оснащення диспансерного та туберкульозно-легеневого відділення та
забезпечити мінімальний перелік медичного оснащення, обладнання та виробів медичного
оснащення, які необхідні для надання медичної допомоги/медичних послуг за профілем
діяльності; в гр.5 п.9 задекларовані неповні реквізити освітніх документів лікарів; 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
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, 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). За адресою (м.Слов’янськ, смт Райгородок): зазначені в п.2
методи, що застосовуватимуться в медичній практиці за заявленими спеціальностями
необхідно розмежувати окремо по кожній заявленій спеціальності з урахуванням вимог,
встановлених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
№ 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
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змінами) та вказавши інформацію відповідно до форми (так чи ні); крім цього, вказаний в
п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею
35 Основ законодавства України про охорону здоров’я; в пункті 3-4 необхідно вказати
інформацію за всіма адресами провадження діяльності; пункт 7 Відомостей необхідно
розмежувати за заявленими адресами діяльності окремо, що дасть можливість
ідентифікувати інформацію та крім цього, вказані в п.7 приміщення та оснащення закладів
необхідно розмежувати за їх функціональним призначенням із зазначенням площі
кабінетів (приміщень) та спеціальностей. Узгодити задекларовану в графі 5 п.9
інформацію щодо спеціальностей, за чкими видано дипломи лікарям; крім цього, у лікаря
Семіволос В.С. не зазначено спеціальність за сертифікатом лікаря-спеціаліста; 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
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, 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). За адресою (м.Торецьк): ): задекларовано спеціальність
молодших спеціалістів (п.1, п.2, п.7, п.10), яка не відповідає затвердженій номенклатурі
спеціальностей (рекомендовано: узгодити з додатком 1 пункту 1.6 Положення про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ
України від 23.11.2007 №742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007
за №1368/14635); зазначені в п.2 методи, що застосовуватимуться в медичній практиці за
заявленими спеціальностями необхідно розмежувати окремо по кожній заявленій
спеціальності з урахуванням вимог, встановлених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та вказавши інформацію
відповідно до форми (так чи ні); крім цього, вказаний в п.2 вид медичної допомоги
рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я; вказані в п.7 приміщення та оснащення закладів необхідно
розмежувати за їх функціональним призначенням із зазначенням в графі 3 площі кабінетів
(приміщень) та спеціальностей; крім цього, рекомендовано узгодити оснащення
диспансерного та туберкульозно-легеневого відділення та забезпечити мінімальний
перелік медичного оснащення, обладнання та виробів медичного оснащення, які необхідні
для надання медичної допомоги/медичних послуг за профілем діяльності; в гр.6 п.9
задекларовані неповні реквізити сертифікатів лікарів-спеціалістів; розділ «Кадрові
вимоги» рекомендовано узгодити з вимогами пункту 1.10 наказу МОЗ України від
12.08.2009 № 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров'я" в частині кваліфікація професіоналів з вищою
немедичною освітою та крім цього, п.9-10 Відомостей не узгоджується з вимогами,
встановленими п.32 Ліцензійних умов (необхідно забезпечити наявність щонайменше
одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною
заявленою в п.1 спеціальністю). Водночас звертаємо увагу, в поданих Відомостях відсутня
інформація про керівника закладу охорони здоров'я. 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 18.03.2019 № сп/1100/1
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5 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії,
буд. 26
Ідентифікаційний код: 38446709
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): наявна розбіжність заявлених спеціальностей молодших спеціалістів з
медичною освітою між п.1 та п.2; в п.7 не задекларовано інформацію за всіма заявленими
в п.1 спеціальностями молодших спеціалістів; в розділі «Кадрові вимоги» відсутній пункт
9 щодо лікаряв за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина», які будуть
надавати медичні послуги за заявленими адресами провадження; п.10 Відомостей не
узгоджується з вимогами, встановленими п.32 Ліцензійних умов (необхідно забезпечити
наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за
сумісництвом, за заявленими в п.1 спеціальностями; крім цього, кваліфікація працівника
Сич Т.В. не узгоджується з займаною посадою (рекомендовано: узгодити з вимогами
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона
здоров'я", затверджений 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 20.03.2019 № сп/1122

6 ФОП Петрик Сергій Володимирович
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Можайського, буд. 10
Ідентифікаційний код: 2990218054
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); гр.5 п.8
Відомостей містить неповні реквізити документа про метрологічну повірку
(рекомендовано: вказати документа про повірку та найменування установи, що здійснила
її). 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 20.03.2019 № сп/1123
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7 ФОП Петрушевський Юрій Юрійович
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. 6-го Грудня, буд. 89,
кв. 57
Ідентифікаційний код: 2449912779
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:
задекларована в п.7 інформація щодо наявного переліку оснащення, обладнання не
узгоджується з технологічними вимогами п.36 Ліцензійних умов. Водночас звертаємо
увагу, згідно з наявною в п.11 Відомостей інформацією про стаж роботи фізичної особипідприємця виявлено порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від
03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ і організацій", Декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 №24-92 "Про
впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю
державних підприємств" та спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від
28.06.1993 №43 "Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і організацій" (працівник бюджетної
установи, що виконує обов’язки за керівною посадою не може працювати за
сумісництвом). Зауваження не враховано, 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 21.03.2019 № сп/1133

8 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАКСІМЕД ПЛЮС"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Самійла Кішки, буд. 208, кв. 3 А
Ідентифікаційний код: 39705171
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 у зв'язку з відсутністю
повної адреси розташування зазначеного підрозділу. 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 21.03.2019 № сп/1146/1

9 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА"
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Юрія Коптєва, буд.27-А/2
Ідентифікаційний код: 32174392
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 Ліцензійного реєстру МОЗ України, ліцензіат провадить діяльність на
підставі ліцензії від 21.11.2011 за спеціальностями: : стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія; за
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія, сестринська
справа, ортопедична стоматологія. Враховуючи зазначене, просимо привести діяльність
суб’єкта господарювання у відповідність до вимог Ліцензійних умов, затверджених
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постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 в частині розширення
переліку спеціальностей за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я».
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 21.03.2019 № сп/1145

10 ФОП Сигловий Андрій Михайлович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Виговського, буд. 59, кв.15
Ідентифікаційний код: 2987706797
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:
задекларована в п.7 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня інформація про перелік оснащення не відповідає заявленій спеціальності
(рекомендовано: забезпечитии наявність медичного обладнання, оснащення відповідно до
профілю, рівня надання медичної допомоги та заявленої спеціальності. 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 21.03.2019 № сп/1138
Всього: 10 справ
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