ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства
охорони здоров'я України
16.05.2019 № 1077

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 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Мироносицька, буд. 36
Ідентифікаційний код: 04725906
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 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): пункт 9 оформлений з порушенням
п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність щонайменше одного
медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною
заявленою спеціальністю в п.1); крім цього звертаємо увагу суб’єкта господарювання на
необхідність дотримання кваліфікаційних вимог відносно завідувача лабораторії, згідно
вимог визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом М ОЗ 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 18.04.2019 № сп/1580

2 ТОВАРИСТВО
"МЕДПРОФ"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 31
Ідентифікаційний код: 41343093
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 «Організація і управління охороною здоров'я» рекомендовано узгодити з
основними професійними завданнями та обов'язками, визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); наявна розбіжність
задекларованої інформації між п.4 та п.7 щодо структуру медичного центру та його філій
(у тому числі, щодо новоствореної філії), (рекомендовано: узгодити в п.4 структуру з

2
урахуванням інформації наявної в п.7); п.7 поданих Відомостей не узгоджується з
вимогами, що встановлені п.п. 5 п. 13 Ліцензійних умов (рекомендовано: узгодити
наявний перелік обладнання, оснащення відповідно до профілю, рівня надання медичної
допомоги та заявлених спеціальностей по філіях (офтальмологія, отоларингологія), з
урахуванням рекомендацій, встановлених наказом М ОЗ України від 31.10.2011 № 739
"Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та крім
цього, рекомендовано забезпечити наявність відповідного обладнання, оснащення для
забезпечення забору, зберігання, транспортування біоматеріалу (крові) з дотриманням
санітарно-епідеміологічних вимог). Пункти 9-10 складені з порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в М іністерстві 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
М іністерстві 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 М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); крім цього,
у лікарки Акіньшиної О.М . задекларовані неповні реквізити посвідчення (категорія); у
лікаря Грем’якова А.В. в гр.6-7 задекларовано недостовірну інформацію. Звертаємо увагу,
що в п.9 задекларовано інформацію про лікаря з не заявленої в п.1 спеціальності. При
цьому рекомендуємо розмежувати п.9-10 за заявленими адресами провадження 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 18.04.2019 № сп/1581

3 ФОП Пархоменко Наталія Адамівна
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 27А, кв. 22
Ідентифікаційний код: 2686714506
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 спеціальностей між п.1 та п.2 ( в п.1 не заявлено
спеціальність молодших спеціалістів, однак в п.2 дана спеціальність зазначена
ліцензіатом); зазначену в п.7 Відомостей площу приміщень (кабінетів) рекомендовано
розмежувати відповідно до її функціонального призначення із зазначенням площі,
спеціальностей та переліком оснащення згідно вимог, визначених Державними
санітарними правилами і нормами "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації
рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" затверджених наказом
М ОЗ України від 04.06.2007 № 294 (із змінами та доповненнями внесеними наказом від
22.09.2017 №1126). 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 18.04.2019 № сп/1583
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4 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БІСКОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "БІСКОВИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Бісковичі, вул. Шкільна,
буд. 14
Ідентифікаційний код: 20764627
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 розділу
«Кадрові вимоги» Відомостей складений з порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов в
частині дотримання безперервного професійного розвитку лікарів (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами) та наказу М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264. 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 18.04.2019 № сп/1591

5 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "РОДИННИЙ ЛІКАР"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Хар Борівський р-н, с.Гороховатка, вул. Центральна, буд. 26
Ідентифікаційний код: 38769826
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.7
рекомендовано узгодити з вимогами пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання передбачено обсягу надання первинної медичної допомоги/послуг згідно
затвердженого Порядку, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
«основного блоку» оснащення, визначеного наказом М ОЗ України від 26.12.2018 №148
"Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів
охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну
допомогу". 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 18.04.2019 № сп/1589
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6 ТОВАРИСТВО
ЕКСПЕРТ"

З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"МДЦ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Борщагівська, буд. 204-В
Ідентифікаційний код: 36407043
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.9-10 задекларовані неповні реквізити кваліфікаційних документів; при
цьому звертаємо увагу, на необхідність дотримання безперервного професійного розвитку
лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, оскільки п.9-10 складені з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів М ОЗ України від
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в М іністерстві 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 М іністерстві 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 М ОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами). В пункті 11 Відомостей невірно зазначені відомості з
трудової книжки про стаж роботи керівника (необхідно вказати повні реквізити записів
згідно трудової книжки, з урахуванням розпорядчих документів. Водночас наголошуємо,
в поданому пакеті документів відсутнє повідомлення згідно вимог частини дванадцятьої
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 18.04.2019 № сп/1579

7 ФОП Волошин Володимир Климентійович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, село Пудліці,
вул. Ленінградська, буд.13 А
Ідентифікаційний код: 1701405659
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): у лікарки Собко С.Я. задекларовано неповні реквізити посвідчення, а саме не
вказано спеціальність. При цьому, п.9 розділу «Кадрові вимоги» Відомостей складений з
порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного
професійного розвитку лікарів, а саме лікаря-хірурга (рекомендовано зазначати відомості
про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами) та наказу М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного
професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції України
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25.03.2019 року за № 293/33264. 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 19.04.2019 № сп/1603

8 ФОП Лящук Олеся Павлівна
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Червоноград, вул. Сокальська, буд. 24, кв. 18
Ідентифікаційний код: 3043922280
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 розділу
«Кадрові вимоги» Відомостей складений з порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов в
частині дотримання безперервного професійного розвитку (рекомендовано зазначати
документи, які підтверджують кваліфікацію за спеціальністю «Ендокринологія» згідно
вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами) та наказу М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264. 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 22.04.2019 № сп/1610

9 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНТА-Д"
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Маяковського, буд. 11А/2, прим. 181
Ідентифікаційний код: 41080213
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): п.7 поданих Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами,
встановленими підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов (узгодити наявний перелік
обладнання, оснащення відповідно до профілю, рівня надання медичної допомоги та
заявлених спеціальностей з урахуванням рекомендацій, встановлених наказом М ОЗ
України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного
робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»; при цьому, в п.4, п.7 відсутня
інформація про адміністративний підрозділ медичного центру (кабінет головного лікаря)
(рекомендовано: забезпечити наявність кабінету головного лікаря відокремлений від
лікувального 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 22.04.2019 № сп/1627
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10 ФОП Олійник Валентина Вікторівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Халтуріна, буд. 15
Ідентифікаційний код: 2730915225
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 Відомостей методи, що застосовуватимуться в медичній
практиці за заявленими спеціальностями необхідно розмежувати окремо по кожній
заявленій спеціальності з урахуванням профілю діяльності та основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом М ОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами) в частині застосування хірургічних втручань; п.3
Відомостей оформлений з порушенням п.п.1 п.13 Ліцензійних умов; в п.5 Відомостей
відсутня інформація за новоствореною адресою діяльності; задекларовану в п.6
інформацію рекомендовано узгодити з вимогами п.21 Ліцензійних умов за адресою
(вул. Семашко, 13); зазначений в п.7 Відомостей перелік наявних приміщень (кабінетів)
рекомендовано розмежувати відповідно до їх функціонального призначення із
зазначенням площі, спеціальностей та переліком оснащення, яке необхідне для
провадження медичної практики; Крім цього, п.7 поданих Відомостей рекомендовано
привести у відповідність з вимогами п.п.5, 20 п.13 Ліцензійних умов (забезпечити
необхідний перелік обладнання, оснащення, засобів вимірювальної техніки (у тому числі
аптечка для невідкладної медичної допомоги) відповідно до профілю, рівня надання
медичної допомоги та заявлених спеціальностей, при цьому, перелік оснащення необхідно
вказувати із зазначенням повного найменування виробника та моделі, що дасть
можливість ідентифікувати його; в п.7 та п.8 Відомостей відсутні законодавчо регульовані
засоби вимірювальної техніки, які необхідні для провадження господарської діяльності з
медичної практики (рекомендовано: забезпечити повний перелік засобів вимірювальної
техніки та задекларувати відомості про їх повірку з урахуванням вимог, встановлених
постановою Кабінету М іністрів України від 04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці» та наказу М іністерства 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»). Звертаємо увагу, що Відомості необхідно оформляти з урахуванням вимог
абзацу третього пункту 6 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 23.04.2019 № сп/1637

11 ФОП Рибачук Олена Валеріївна
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Івана Миколайчука, 13, кв.45
Ідентифікаційний код: 2891508889
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): в п.1-2 невірно задекларовано спеціальність, за якою ліцензіат має намір
розширити свою діяльність; задекларовану в п.6 Відомостей інформацію рекомендовано
узгодити з вимогами п.21 Ліцензійних умов. Звертаємо увагу, що в пункті 7 відсутня
інформація про спеціальність (у тому числі кабінет), за якою ліцензіат має намір
розширити діяльність. 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 23.04.2019 № сп/1638

12 ФОП Шептуха Олександр Григорович
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Балта, вул. 50 років Жовтня, буд. 113
Ідентифікаційний код: 2141107712
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.2 п.2 та п.3 рекомендовано вказати актуальну адресу діяльності з
урахуванням перейменування вулиці; в п.8 Відомостей зазначено засоби вимірювальної
техніки, які відсутні в п.7; крім цього, п.7 Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами
п.п.20 п.13 Ліцензійних умов та забезпечити наявність, доступність та укомплектованість
аптечок для надання невідкладної медичної допомоги. Звертаємо увагу ліцензіата, що в
п.9 необхідно вказувати виключно інформацію, що стосується діяльності, як фізична
особа-підприємець. 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 23.04.2019 № сп/1643

13 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛ-ДІАГНОСТ"
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. В.Чорновола, буд. 47
Ідентифікаційний код: 25064633
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.2 зазначено неповну адресу діяльності; в п.4 відсутня інформація про
Лікувально-діагностичний центр (Положення та реквізити документа про його створення);
задекларовану в п.7 інформацію рекомендовано розмежувати за підрозділами, згідно п.4; в
гр.3 п.7 Відомостей необхідно вказати спеціальності, а не посади; 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.6 п.7 Відомостей містить неповну
інформацію, що передбачена формою; згідно задекларованої в п.4, п.7 інформації, в
лікувально-діагностичному центрі відсутній повний набір приміщень, які необхідні для
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застосування хірургічних втручань з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог; п.7
Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами п.п.20 п.13 Ліцензійних умов та
забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання
невідкладної медичної допомоги; в графі 5 вказано неповні реквізити щодо повірки
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (найменування установи/органу,
що здійснив повірку), крім цього, п.8 містить неповну інформацію щодо законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації згідно п.7 та
підлягають метрологічній повірці (рекомендовано: забезпечити своєчасну та повну
повірку засобів вимірювальної техніки,враховуючи вимоги, встановлені постановою
Кабінету М іністрів України від 04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
повірці» та наказу М іністерства 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»). В пункті 11
відсутня інформаці, що передбачена формою. Водночас звертаємо увагу, що в поданих
Відомостях не задекларовано інформацію за спеціальністю «Дерматовенерологія» та
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
інформація про які, міститься в Ліцензійному реєстрі М ОЗ (просимо вкзати в
повідомлення чи припиняє ліцензіат діяльність за вказаними спеціальностями). Крім
цього, в поданому пакеті відсутні копії документів, які підтверджують зміну адреси
провадження діяльності (без фактичної її зміни). 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 23.04.2019 № сп/1644

14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛЬВІВГАЗ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Золота, буд.42
Ідентифікаційний код: 03349039
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики: згідно даних відкритого реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, юридична особа зареєстрована як публічне акціонерне
товариство по газопостачанню та газифікації "Львівгаз". Після усунення розбіжностей, 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 23.04.2019 № сп/1649

15 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ІНТЕРНЕШНЛ МЕДІКАЛ ЦЕНТР"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Багговутівська, буд. 14
Ідентифікаційний код: 38920119
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
п.9 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, наявна
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розбіжність інформації між посадою, на яку зараховано лікаря та наявними у нього
кваліфікаційними документами. 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 24.04.2019 № сп/1654

16 ФОП Тодика Юлія Ігорівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Азербайджанська, буд. 2, кв. 15
Ідентифікаційний код: 2987715144
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.7 відсутня іфнормація за спеціальностями, які заявлені в п.1; при цьому,
п.7 рекомендовано узгодити з вимогами пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання передбачено обсягу надання первинної медичної допомоги/послуг згідно
затвердженого Порядку, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
«основного блоку» оснащення, визначеного наказом М ОЗ України від 26.12.2018 №148
"Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів
охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну
допомогу". 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 24.04.2019 № сп/1683

17 ТОВАРИСТВО
"МЛ"ДІЛА"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 6 А
Ідентифікаційний код: 25587390
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
п.10 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня,
задекларовано інформацію про фахівця за посадою «фельдшер», однак ліцензіатом не
заявлено в п.1 спеціальності молодших спеціалістів « Лікувальна 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 24.04.2019 № сп/1684
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18 ФОП Сорокіна Лариса Камілівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, кв. 2-155
Ідентифікаційний код: 2800918006
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 застосовуватимуться в медичній практиці за
заявленими спеціальностями необхідно розмежувати окремо по кожній заявленій
спеціальності; в графі 2 п.7 Відомостей рекомендовано вказати режим роботи ліцензіата;
п.7 поданих Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами п.п.5, 22 п.13
Ліцензійних умов (забезпечити необхідний перелік обладнання, оснащення, виробів
медичного призначення, які необхідні для організації забору крові та проведення
діагностики матеріалу з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог; крім цього, п.7
поданих Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами підпункту 20
пункту 13 Ліцензійних умов (забезпечити наявність, доступність та укомплектованість
аптечок для надання невідкладної медичної допомоги); гр.5 п.8 Відомостей містить
неповні реквізити документа про метрологічну повірку (рекомендовано: вказати
найменування установи/органу, що здійснивповірку); в гр.3 п.9 Відомостей невірно
зазначена інформація щодо посади ліцензіата (звертаємо увагу, що зазначена посада може
бути введена виключно в закладі охорони здоров'я, фізична особа-підприємець не має
права створювати заклад 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 24.04.2019 № сп/1696
Всього: 18 справ
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