ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства
охорони здоров'я України
14.08.2019 № 1790

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 Оверчук Михайло Васильович
Місцезнаходження: м.Вінниця, просп. Космонавтів, буд. 42, кв. 62
Ідентифікаційний код: 3244605159
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 20.06.2019 № сп/2361

2 ФОП Колодченко Єгор Васильович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Луначарського, буд. 10, кв. 79
Ідентифікаційний код: 2676814030
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.7 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня задекларовано
інформацію про приміщення, які не відповідають заявленим спеціальностям та оснащенню,
яке задекларовано. Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № сп/2364
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3 ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
М.КИЄВА
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Копилівська, 1/7
Ідентифікаційний код: 05492290
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); п.7
поданих Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами, встановленими
підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов (узгодити наявний перелік обладнання,
оснащення відповідно до стоматологічного профілю, рівня надання медичної допомоги 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, задекларовані в п.7 приміщення рекомендовано
розмежувати відповідно до їх функціонального призначення із зазначенням площі та
оснащення; 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). При цьому звертаємо увагу, що
наявна розбіжність спеціальностей, за якими суб’єкт має намір розшити діяльність між
поданим повідомленням та Відомостями. Після усунення недоліків, що стали підставою
для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 21.06.2019 № сп/2384

4 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 щодо розширення переліку спеціальностей у зв'язку з невідповідністю ліцензіата
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
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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: наявна неузгодженість інформації між п.2 та п.7 щодо
застосування хірургічних втручань. 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 24.06.2019 № сп/2396

5 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЛИПОВОДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Липоводолинський р-н, смт Липова Долина, вул.
Лікарняна, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38661783
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.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). Крім цього звертаємо увагу, що в п.10 відсутній фахівець за
спеціальністю «Акушерська справа», яка заявлена в п.2 за адресою: с.Капустинці, що не
узгоджується з вимогами п.32 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 25.06.2019 № сп/2403

6 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ПЛЮСМЕД"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Гошовського, буд. 2
Ідентифікаційний код: 40106366
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
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зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; 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. В пункті 10 Відомостей
задекларовано інформацію про фахівця, відносно якого не заявлено спеціальності 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 25.06.2019 № сп/2404

7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІОЛ"
Місцезнаходження: м.Кииїв, вул. Анни Ахматової, буд. 30, групи приміщень 522
(в літ. А)
Ідентифікаційний код: 40347584
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; 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). Заклад охорони здоров'я не забезпечений молодшими спеціалістами з медичною
освітою за заявленим в п.7 профілем діяльності (масажний кабінет). 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 25.06.2019 № сп/2411

8 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АПОЛОНІЯ-2006"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Червоноткацька, буд. 25, літ.А
Ідентифікаційний код: 34185471
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
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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.3 Відомостей оформлений з
порушенням п.4 та п.п.1 п.13 Ліцензійних умов (відсутня інформація про створений заклад
охорони здоров'я чи його відокремлений структурний підрозділ); в п.4 Відомостей не
задекларовано інформацію, що передбачена формою Відомостей; в гр.2 п.7 Відомостей
задекларована недостовірна інформація щодо найменування суб’єкта господарювання; крім
цього, в п.7 Відомостей відсутня інформація за спеціальностями, які заявлені в п.1; крім
цього, п.9 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.32 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики (необхідно забезпечити
наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за
сумісництвом, за кожною заявленою спеціальністю в п.1). Принагідно звертаємо увагу,
наявна розбіжність адреси провадження діяльності між поданим повідомленням та даними,
що містяться в Ліцензійному реєстрі М ОЗ. Згідно реєстру адреса провадження діяльності:
м.Київ, вул. Червоноткацька, буд. 25А, нежиле приміщення №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 25.06.2019 № сп/2414

9 ФОП Данильчук Михайло Петрович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Шумський р-н, с.Кордишів, вул.Набережна,
буд.17
Ідентифікаційний код: 3302800330
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.3 оформлено з порушенням п.п.1 п.13 Ліцензійних умов; п. 7 складений з
порушенням вимог п.36 Ліцензійних умов (рекомендовано дотримуватись встановлених
норм щодо площі кабінету з ультразвукової діагностики у відповідності до ДБН В.2.2-102001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я", затверджених наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 №2);
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.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
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повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 26.06.2019 № сп/2420

10 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "САНРАЙЗ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, Вознесенський узвіз, буд. 14, офіс 16/48
Ідентифікаційний код: 42141051
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 (далі-Відомості):
оформлені з порушенням п.4 та п.п.1 п.13 Ліцензійних умов (у разі створення медичного
центру, повинні бути дотриманні всі вимоги, що висуваються згідно п.13 Ліцензійних
умов); зазначена структура не відповідає створеному закладу охорони здоров'я (відсутній
адміністративний підрозділ); графа 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування
кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику;
задекларовану в п.8 Відомостей інформацію про законодавчо регульовані засоби
вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації рекомендовано узгодити з
вимогами 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») та крім цього, в
гр.5 рекомендовано задекларувати повні реквізити документу про метрологічну повірку
(найменування установи/органу, що здійснив повірку); в гр.7 п.9 Відомостей задекларовано
недостовірну інформацію щодо виданих кваліфікаційних документів про присвоєння
категорії. 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 26.06.2019 № сп/2425

11 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СЛАВУТСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛАВУТСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Славута, вул. Ярослава Мудрого,
буд. 29 «г»
Ідентифікаційний код: 38358026
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 амбулаторії 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 (далі-Відомості): в п.4 не задекларовано структуру амбулаторії; в
гр.5 п.8 Відомостей не зазначено реквізити документа про метрологічну повірку
(рекомендовано: зазначити повні реквізити документа про повірку уповноваженим
органам). В частині підпису подані Відомості не відповідають формі додатка 2 до
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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 27.06.2019 № сп/2432/1

12 ФОП Сурма Євген Юрійович

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, смт Теофіполь,
вул. Котовського, буд. 83
Ідентифікаційний код: 3386104977
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 медичної допомоги/послуг згідно клінічних
протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів) за спеціальністю
«фізіотерапія». 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 27.06.2019 № сп/2442

13 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
СУМСЬКОЇ
"СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

ОБЛАСНОЇ

РАДИ

Місцезнаходження: Сумська обл., Білопільський р-н, с.Кальченки, вул. Центральна,
буд. 2
Ідентифікаційний код: 02000381
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): зазначена у повідомленні та відомостях спеціальність, за якою ліцензіат має
намір розширити діяльність не відповідає номенклатурі спеціальностей, затвердженої М ОЗ
(рекомендовано: вказати спеціальність згідно номенклатури, затвердженої наказом 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
(зауваження не враховано). Крім цього, 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
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зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу
ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 26.06.2019 № сп/12421
Всього: 13 справ
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