ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства
охорони здоров'я України
01.07.2019 № 1532

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 Денисенко Євген Григорович
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Пологи, провулок Станційний, буд. 17, кв. 6
Ідентифікаційний код: 3343510853
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:
п.7 поданих відомостяей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
рекомендовано узгодити з вимогами п.п.20 п.13 Ліцензійних умов та забезпечити
наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної
допомоги. Принагідно звертаємо увагу, згідно даних Ліцензійного реєстру, ліцензіату
дозволено провадити медичну практику за адресою: м.Дніпро, вул. Привокзальна, буд. 4,
прим. 19, за спеціальностями: ортопедична стоматологія, стоматологія. Інформацію про
адресу, яка зазщначена у повідомленні, в реєстрі відсутня. 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 29.05.2019 № сп/2083

2 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ДИСПАНСЕР

ОБЛАСНИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ

Місцезнаходження: м.Хмельницький, Львівське шосе, буд. 10/1
Ідентифікаційний код: 02004597
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.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). Крім цього, п.7 поданих
Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами п.п.5 п.13 Ліцензійних
умов (забезпечити необхідний перелік обладнання, оснащення відповідно до профілю,
рівня надання медичної допомоги та заявлених спеціальностей, у тому числі, забезпечити
наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної
допомоги. Водночас звертаємо увагу, згідно даних Ліцензійного реєстру, суб’єкту
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господарювання дозволено провадити діяльність за адресами: м.Хмельницький,
вул. Кам'янецька, 76/1, вул. Кам'янецька, буд. 99. Інформацію з аадресою:
м.Хмельницький, Львівське шосе, буд. 10/1 в реєстрі відсутня. Враховуючи зазначене,
рекомендовано задекларувати повну інформацію про стан матеріально-технічної бази та
наявність персоналу за новоствореною адресою провадження. 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 29.05.2019 № сп/2085

3 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДОКТОРПРО"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Велика
Перспективна, буд. 8
Ідентифікаційний код: 40255352
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; 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; гр.7 п.9 Відомостей містить неповні реквізити
кваліфікаційних документів лікарів; крім цього, у лікаря Кущенка В.Б. в гр.6-7
задекларовано недостовірну інформацію щодо кваліфікаційних документів. Водночас
звертаємо увагу, в поданих Відомостях відсутня інформація про керівника медичного
центру за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я». Зміна місця
провадження діяльності є підставою для декларування повної інформації про стан
матеріально-технічної бази та наявність персоналу за новою адресою розташування
медичного 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 29.05.2019 № сп/2088

4 ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"ЦЕНТР
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мельникова, буд. 81
Ідентифікаційний код: 41713679
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 за адресою
(м.Черкаси та область) (далі-Відомості): п.9 розділу «Кадрові вимоги» Відомостей
складений з порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов в частині дотримання
кваліфікації лікарів відповідно до займаних ними посад (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); крім цього, в п.9 у завідувачів підрозділів відсутня
інформація за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я», яка заявлена в
п.2; за адресою (с.Старі Бабини) в п.9 задекларовано інформацію про лікаря, відносно
якого не заявлено відповідної спеціальності в п.2; п.10 складений з порушенням вимог
п.26 Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного професійного розвитку
фахівців (рекомендовано: зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною
освітою, кваліфікація яких відповідає 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). За адресою відокремленого структурного підрозділу (м.Харків) в поданих
відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня виявлено недоліки
щодо: п.9 розділу «Кадрові вимоги» Відомостей складений з порушенням вимог п.24-25
Ліцензійних умов в частині дотримання кваліфікації лікарів відповідно до займаних ними
посад (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); за адресою (селище
Покровське) в п.9 відсутній лікар за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика»;
п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов в частині дотримання
безперервного професійного розвитку фахівців (рекомендовано: зазначити відомості про
молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає 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). 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 29.05.2019 № сп/2096

4

5 ФОПГригор'єв Денис Генадійович
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Заливна, буд. 17, кв. 73
Ідентифікаційний код: 3147403878
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 наявна
неузгодженість задекларованої здобувачем ліцензії інформації між п.5 та п.6 щодо дати
оформлення документа, який надає право користування приміщенням та дати отримання
акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта. 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 30.05.2019 № сп/2100

6 ФОП Скорнякова Анжела Олексіївна
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Волочиська, буд. 25, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2698713709
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 у лікаря
Апановича К.В. наявна неузгодженість інформації між освітніми та кваліфікаційними
документами (посвідченням). 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 30.05.2019 № сп/2103

7 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Опришківська, буд. 6/8
Ідентифікаційний код: 05800293
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): задекларована в п.4 інформація про структуру М едичного центру не
узгоджується з відомостями, що наявні в п.7; в п.10 Відомостей не задекларовано
інформацію про фахівця за посадою «Фельдшер», однак в п.1 заявлено спеціальність
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа. Зауваження враховані
частково, після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
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документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 30.05.2019 № сп/2111

8 ФОП Дмитряк Тарас Володимирович

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, пр-т Президента Грушевського, буд. 24
А, кв.1
Ідентифікаційний код: 3003605215
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 у лікаря Дюрдяй М .М . невірно задекларовано інформацію щодо
кваліфікаційних документів за спеціальністю «хірургічна стоматологія»; Пункт 10
оформлено з порушенням п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом,
за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою «Стоматологія», посада
«зубний лікар», або/чи «помічник лікаря-стоматолога») згідно Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). 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 31.05.2019 № сп/2118

9 ФОП Шкринда Руслан Михайлович
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 140,
кв. 22
Ідентифікаційний код: 3205119110
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): згідно задекларованої в п.9 розділу «Кадрові вимоги» інформації, ліцензіатом
порушено вимогм п.24-25 Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного
професійного розвитку за спеціальністю «Стоматологія» (рекомендовано узгодитии
кваліфікацію з вимогами Довідника 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 31.05.2019 № сп/2119
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10 ФОП Василюк Тетяна Анатоліївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Сухомлинського, буд.4, кв.52
Ідентифікаційний код: 2633215242
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
лікарки Василюк О.М . не задекларовано реквізити кваліфікаційних документів відповідно
до займаної посади. 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 31.05.2019 № сп/2125

11 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 щодо створення відділення № 5 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: наявна розбіжність спеціальностей молодших спеціалістів, за
якими ліцензіат має намір провадити діяльність між п.1 та п.2; крім цього, в п.7
Відомостей не задекларовано інформацію за спеціальністю «Лікувальна справа», яка
заявлена в п.1. 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 31.05.2019 № сп/2126

12 ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"ЦЕНТР
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мельникова, буд. 81
Ідентифікаційний код: 41713679
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
(відокремлений структурний підрозділ (м.Львів)
(далі-Відомості): п.1-2 невірно
задекларовано спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою (рекомендовано
узгодити з номенклатурою згідно наказу М ОЗ від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрований у М іністерстві юстиції
України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635); наявна розбіжність заявлених
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спеціальностей між п.1 та п.2; вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано
узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35²
Основ законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, 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 М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги в частині застосування
хірургічних втручань молодшими спеціалістами; в п.2 Відомостей наявне дублювання
адрес; п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано: забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги за профілем
діяльності закладу); графа 6 п.9 Відомостей містить неповні реквізити кваліфікаційних
документів; п.9-10 складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов в частині
дотримання безперервного професійного розвитку фахівців (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); розділ «Кадрові вимоги» оформлений з порушенням п.32
Ліцензійних умов (необхідно забезпечити наявність щонайменше одного медичного
працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою
спеціальністю з урахуванням інформації, зазначеної в п.1-2); крім цього, рекомендовано
узгодити задекларовану інформацію між п.9-10 та п.2 в частині переліку заявлених
спеціальностей за адресами та наявними фахівцями. 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 31.05.2019 № сп/2129

13 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ
ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ І РІВНЯ М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ"
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Миру, буд. 10
Ідентифікаційний код: 01999626
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 поданих документах відомостей, що підтверджують
відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам генерального директора. Звертаємо
увагу, підпунктом 10 пункту 13 Ліцензійних умов 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
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зазначаються тільки ті відомості, які змінилися. Отже, зміни даних, що відбулися в
документах, які додавалися до заяви про отримання ліцензії (у тому числі у разі змін в
кадровому складі) необхідно відобразити у «Відомостях про стан матеріально-технічної
бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня»
виключно в частині змін (Додаток 2 до 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 03.06.2019 № сп/2134

14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ
"МЕЛІОР"
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Перекопська, буд. 155/1
Ідентифікаційний код: 39601510
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 тим, що Відомості подані за формою, за втратила чинність. Звертаємо
увагу ліцензіата, постановою Кабінету М іністрів України від 02.03.2016 № 285
затверджено нові «ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної
практики» та форму відомостей (додаток 2). 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 03.06.2019 № сп/2140

15 ФОП Ходан Андрій Андрійович
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, пр. Відродження, 26Б, 92
Ідентифікаційний код: 2643222534
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.3
оформлено з порушенням п.п.1 п.13 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 03.06.2019 № сп/2145

16 ФОП Соколова Катерина Ігорівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Червоноткацька, буд. 18, корпус Б, кв. 27
Ідентифікаційний код: 2792011208
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

9
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 03.06.2019 № сп/2153
Всього: 16 справ

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги

Даценко Леся 200-08-17
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