ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства
охорони здоров'я України
30.05.2019 № 1214

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 ФОП Прощин Михайло Іванович
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. В.Симоненка, 5, кв.207
Ідентифікаційний код: 2289402291
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 М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) в частині
застосування методів лвкування; 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»;
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; в поданих Відомостях наявна розбіжність засобів
вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці між п.7 та п.8; в п.10 Відомостей задекларовано інформацію про фахівця за
спеціальністю «Сестринська справа (операційна), однак в поданих Відомостях вказана
спеціальність не заявлена. 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 06.05.2019 № сп/1776

2 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"СТОМАТОЛОГІЯ "ДИНАСТІЯ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Плугова, буд. 2, кв. 3, 6
Ідентифікаційний код: 35185865
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: в п.9 у
лікарки Завойко О.Б. рекомендовано узгодити спеціальності, за якими видано
посвідчення. Водночас звертаємо увагу, що подані Відомості не підписані керівником
суб’єкта господарювання або іншою уповноваженою на це особою (відсутній підпис, дата,
ПІБ керівника). 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 06.05.2019 № сп/1781

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВМЕД
+"
Місцезнаходження: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Мангуш, вул. Катанова,
буд. 100
Ідентифікаційний код: 38140277
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 подані 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 06.05.2019 № сп/1791

4 ФОП Шпорт Артем Ярославович
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Миколи Міхновського, буд. 11, кв.37
Ідентифікаційний код: 2889703358
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.8
складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі
засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та
Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України
від 04.06.2015 №374) та при цьому, рекомендовано враховувати їх кількість та моделі.
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 07.05.2019 № сп/1793

3

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКМАЛЬЯНС"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 10
Ідентифікаційний код: 37074984
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 з урахуванням вимог, встановлених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); 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 медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів
медичної допомоги (медичних стандартів); в п.7 Відомостей не зазначено площу
адміністративного підрозділу; 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»; п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов в
частині відповідності кваліфікаційним вимогам фахівця згідно займаної ним посади
(рекомендовано: вказати відомості про молодшого спеціаліста з медичною освітою,
кваліфікація якого відповідає займаній посаді та вимогам наказів М ОЗ України від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в М іністерстві 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 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). Подані Відомості оформлені з порушенням п.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 07.05.2019 № сп/1798

6 ФОП Лященко Олег Олександрович
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, буд. 35,
кв. 5
Ідентифікаційний код: 2940507411
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,
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наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): 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 медичної допомоги/послуг згідно
клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів) за
спеціальностями «Дерматовенерологія», «Дитяча дерматовенерологія», при цьому,
перелік оснащення рекомендовано узгодити з вимогами наказу М ОЗ від 31.10.2011 № 739
"Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру". 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 07.05.2019 № сп/1800

7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА
СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Некрасова, буд. 3, кв. 3
Ідентифікаційний код: 41549460
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 «Лікувальна 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 М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); п.10 Відомостей
оформлено з порушенням п.32 Ліцензійних умов (необхідно забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом,
за кожною заявленою спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою).
Звертаємо увагу, що у Відомостях заявлено спеціальність «Лікувальна справа», однак
згідно п.10 відсутній фахівець за посадою «Фельдшер». 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 08.05.2019 № сп/1818

8 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА БУША"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Краківська, буд. 6А
Ідентифікаційний код: 42714153
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 адреси провадження діяльності ліцензіата: відповідно до частини другої статті 15
Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) ліцензіат
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зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в
його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений
ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.
Підпунктом 10 пункту 13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики (далі – Ліцензійні умови), затверджених постановою Кабінету М іністрів
України від 02.03.2016 №285 визначено, що ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган
ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви
про отримання ліцензії. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний
для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у
місячний строк з дня настання таких змін. У повідомленні зазначаються тільки ті відомості,
які змінилися. Згідно з пунктом 6 Ліцензійних умов, до заяви про отримання ліцензії, крім
документів, передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом здобувача ліцензії або
уповноваженої ним особи відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2). Сторінки
відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та
скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності). Крім цього, відповідно до
частини дванадцятої статті 15 Закону, повідомлення та заяви, що складаються ліцензіатами
відповідно до цієї статті, повинні містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата
- юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки
платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний
орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті) згідно з відомостями з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань. Отже, зміну адреси провадження медичної практики необхідно відобразити у
«Відомостях про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням
йог о освітньог о і кваліфікаційног о рівня» (Додаток 2 до Ліцензійних умов), що дасть
можливість здійснити оцінку відповідності ліцензіата вимогам Ліцензійних умов згідно
поданих документів. Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються
підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за
наявності). Відповідний пакет документів (повідомлення ліцензіата у довільній формі та
Додаток 2) необхідно направити до М ОЗ України (Управління ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги, 01601, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 7) у спосіб та
строк визначені Ліцензійними умовами. Водночас звертаємо увагу ліцензіата, що згідно
пункту 9 Ліцензійних умов, медична практика ліцензіатом провадиться виключно за місцем
(місцями) її провадження, яке (які) зазначені у заяві про отримання ліцензії та в документах,
що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них змін, поданих ліцензіатом органові
ліцензування).
Реєстраційне досьє від 10.05.2019 № сп/1829

9 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВМАКС"
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Лозова, вул. Чехова, буд. 54
Ідентифікаційний код: 37984543
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 рекомендовано узгодити з вимогами пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
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(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". Зазначену в гр.3 п.9 лікарську посаду рекомендовано
привести у відповідність з наказом М ОЗ 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".
Зауваження враховані частково, 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 10.05.2019 № сп/1836

10 ТОВАРИСТВО
"ПРОХЕЛС"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 37754054
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 Ліцензійного реєстру, наказом М ОЗ України від 27.11.2014 №897
прийнято рішення про видачу копії ліцензії на адресу: м.Тернопіль, вул. Сахарова,
буд. 2, за спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, рентгенлаборант;
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа,
рентгенологія.
Реєстраційне досьє від10.05.2019 № сп/1840

11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ЕКСПЕРТ-КІРОВОГРАД"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"МДЦ

Місцезнаходження:
Кіровоградська
обл.,
м.Кропивницький,
проспект
Університетський, буд. 2/5
Ідентифікаційний код: 38164680
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:
вкотре звертаємо увагу ліцензіата, що в поданих відомостях про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня, п.9 розділу «Кадрові вимоги» 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
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лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264.
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 11.05.2019 № сп/1852
Всього: 11 справ

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги

Даценко Л.В. 200-08-17

Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ

