ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства
охорони здоров'я України
12.07.2019 № 1614

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 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ДІАГНОСТИКА ЗДОРОВ'Я"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м. Суми, вул. Ковпака, буд.22
Ідентифікаційний код: 36898490
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 кабінету з ультразвукової діагностики: згідно Ліцензійного
реєстру, за вказаною в повідомленні адресою, ліцензіатом створено маніпуляційний
кабінет та провадиться діяльність за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа (рішення М ОЗ від 16.05.2019). Враховуючи зазначене,
рекомендовано узгодити найменування відокремленого підрозділу з урахуванням
профілю діяльності та спеціальностей, за якими буде провадитись медична практика.
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 10.06.2019 № сп/2232

2 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"ЛЬВІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. І. Миколайчука, 9
Ідентифікаційний код: 34167494
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 поданого пакету документів Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не відповідають формі додатка 2
згідно Ліцензійних умов (постанова Кабінету М іністрів України від 02.03.2016 № 285), що
що унеможливлює проведення оцінки відповідності ліцензіата згідно з поданими
документами Ліцензійним умовам. Принагідно звертаємо увагу, що Відомості повинні
бути прошиті та підписані уповноваженою на це особою. 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 10.06.2019 № сп/2236
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3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕВО
УКРАЇНА"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Північна, буд. 2/58 А
Ідентифікаційний код: 34709124
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.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); пункт 9
Відомостей оформлено з порушенням п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити
наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за
сумісництвом, за кожною заявленою спеціальністю). Після усунення недоліків, що стали
підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може
повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та
строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2249

4 ФОП Збаражський Юрій Володимирович
Місцезнаходження: м.Луганськ, вул. 30 лєт Побєди, буд.51, кв.20
Ідентифікаційний код: 2218904272
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, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фізичною особою-підприємцем
припинено діяльність (дата запису: 28.12.2016; номер запису: 23820060007008341; стан
суб'єкта: припинено). Згідно статті 16 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну
реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) є підставою для анулювання
ліцензії. Повторна реєстрація фізичної особи-підприємця є підставою для отримання нової
ліцензії згідно державної реєстрації.
Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2254

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІВАМЕД"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Франка, буд. 16
Ідентифікаційний код: 32643926
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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.1, п.2 Відомостей передбачає вказати спеціальності відповідно до
номенклатури, затвердженої наказами 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 та 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); 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 необхідно розмежувати окремо по кожній
спеціальності та 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) з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги);
в п.4 Відомостей не задекларовано структуру закладу охорони здоров'я (філії); в п.6
Відомостей не зазначено найменування установи/органу, що видав Акт; 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), 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"; графа 3 п.7 Відомостей
передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть
провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно
до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення
вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати); п. 7складений з порушенням вимог п.36 Ліцензійних умов
(рекомендовано дотримуватись встановлених норм щодо площ та розташування
приміщень у відповідності до ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони
здоров'я", затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 04.01.2001 №2); зазначений в п.8 перелік законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими
постановою Кабінету М іністрів України від 04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці» та та вказати реквізити документа про повірку цих засобів
уповноваженим органам; зазначені в гр.3 п.9 лікарські посади 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"; п.9 розділу
«Кадрові вимоги» Відомостей складений з порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов в
частині дотримання безперервного професійного розвитку лікарів згідно 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
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"Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в
М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264; крім цього, гр.6-7 п.9
Відомостей містить неповні реквізити кваліфікаційних документів. Після усунення
недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних,
ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування
у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2261

6 ФОП Фоменко Олена Олександрівна
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса,
вул. Леніна, буд. 344
Ідентифікаційний код: 2692614623
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 11.06.2019 № сп/2262

7 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
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): графа 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із
зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; при цьому
зазначаємо, в п.7 необхідно задекларувати повний перелік приміщень (кабінетів) із
зазначенням оснащення, що стосується заявлених спеціальностей. Після усунення
недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних,
ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування
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у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2263

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНІТАСД"
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 22А
Ідентифікаційний код: 41925630
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.3-4
відсутня інформація про заклад охорони здоров'я, до якого відноситься створений
відокремлений підрозділ (відділення). Пункт 3 Відомостей повинен містити інформаці, що
передбачена п.п.1 п.13 Ліцензійних умов (зауваження не враховано). Пункт 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 12.06.2019 № сп/2268

9 ТОВАРИСТВО
З
"МЕДИЧНА ПРАКТИКА"

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, б-р Лесі Українки, 21а
Ідентифікаційний код: 31925152
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 ( у тому числі, щодо забезпечення відповідного
обладнання, оснащення для забезпечення забору, зберігання, транспортування
біоматеріалу (крові) з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог), визначеного
наказом М ОЗ України від 26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля

6
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 12.06.2019 № сп/2275

10 ТОВАРИСТВО
"ЕКСПЕРТМЕД"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське,
вул. Теплична, буд. 17
Ідентифікаційний код: 38299254
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 14.06.2019 № сп/2309

11 КИЇВСЬКИЙ
ШЕВЧЕНКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ІМ.

ТАРАСА

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Володимирська, буд. 60
Ідентифікаційний код: 02070944
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
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою 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); крім
цього, наявна розбіжність задекларованої інформації між п.2 та п.7 щодо застосування
хірургічних втручань та забезпечення закладу охорони здоров'я відповідним переліком
приміщень для їх виконання; п.9-10 складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов в
частині дотримання безперервного професійного розвитку фахівців (рекомендовано:
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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); п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами п.32
Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність щонайменше одного медичного
працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою
спеціальністю відповідно до переліку спеціальностей, заявленого 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 14.06.2019 № сп/2312

12 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. М'ясоєдовська, буд. 32
Ідентифікаційний код: 01998986
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за заявленими
спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності та основними
професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); в п.7 Відомостей відсутня
інформація, що передбачена формою за заявленими в п.1 спеціальностями; п.9 розділу
«Кадрові вимоги» Відомостей складений з порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов в
частині дотримання безперервного професійного розвитку лікарів згідно 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 з урахуванням займаних
ними посад та заявлених спеціальностей). 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 18.06.2019 № сп/2316
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13 ПРИВАТНЕ
"ІНТЕРСОНО"

ПІДПРИЄМСТВО

"МЕДИЧНИЙ

ЦЕНТР

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Антоновича, буд. 102
Ідентифікаційний код: 31589486
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): в гр.5 п.8 Відомостей не зазначено реквізити документа про метрологічну
повірку (рекомендовано: зазначити реквізити документа про повірку уповноваженим
органам/установою); 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; в п.9 у
лікарки Ломіковської М .П. наявна неузгодженість інформації між гр.3 та гр.6-7. При
цьому звертаємо увагу, що 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 18.06.2019 № сп/2317

14 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

Місцезнаходження: Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам'янка-Бузька,
вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 29 А
Ідентифікаційний код: 01996326
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики: в поданому повідомленні не зазначені повні адреси структурних підрозділів, за
якими припинено провадження медичної практики. Для внесення достовірної інформації
до Ліцензійного реєстру рекомендовано декларувати повні адреси діяльності згідно даних,
що були зазначені у документах, які додавалися до заяви про отримання ліцензії. 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 18.06.2019 № сп/2319

15 ТОВАРИСТВО
"ПУЛЬМОТЕСТ"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Дніпровська,
буд. 583/9
Ідентифікаційний код: 32397064
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до

9
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю адреси розташування медичного центру. В пункті 2
поданих відомостей зазначено адресу, яка не відповідає даним Ліцензійного реєстру та
інформації, що задекларована у повідомленні про 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 12.06.2019 № сп/2267
Всього: 15 справ

Заступник Міністра

Даценко Леся 200-08-17

Павло КОВТОНЮК

