ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
04.10.2018 № 1813
Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
САХНОВЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Сахновщинський р-н, смт Сахновщина,
вул. Полтавська, буд. 75
Ідентифікаційний код: 38831532
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): 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,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ 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", від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"; 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 Міністрів України
від 04.06.2015 №374); в гр.7 п.9, гр.6 п.10 Відомостей задекларовані неповні реквізити
кваліфікаційних документів (рекомендовано казати: дату, номер, спеціальність, ким
видано); п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за № 1368/146350, від 07.09.1993 №148 «Про підвищеннякваліфікації
молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у
Міністерстві 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 МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Заклад
охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей
(рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 01/2109-М
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2 ФОП Марункевич Марія Володимирівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с.Станків, вул. Володимира
Великого, буд. 32
Ідентифікаційний код: 3273703746
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов, оформлені з порушенням вимог, встановлениих Типовою інструкцією з
діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 01/2409-М

3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІЛЬСЬКА
ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ МИРОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Миропілля, вул. Сумська,
буд. 44
Ідентифікаційний код: 41089462
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
найменування та коду ЄДРПОУ суб'єкта господарювання між заявою та відомостями про
реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань. Заклад охорони здоров’я не забезпечений
спеціалістами (п.10) відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо
укомплектувати штат медичних працівників відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов; в п.7 Відомостей не розмежовані
приміщення (кабінети) відповідно до функціонального призначення із зазначенням
спеціальностей та матеріально-технічної бази; 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, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими
МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика,
при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ 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"; в п.8 рекомендуємо зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та вказати реквізити документа про
метрологічну повірку; у п.10 Відомостей зазначена недостовірна інформація щодо дати
видачі посвідчень. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 01/2509-М
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4 ГОРОХІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м.Горохів, вул. Паркова,
буд. 22
Ідентифікаційний код: 03188211
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: відповідно до
інформації, зазначеної у п.9 відомостей суб'єкта господарювання про стан матеріальнотехнічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня кваліфікація головного лікаря не відповідає вимогам 28 Ліцензійних умов та наказів
МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі
змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та від
28.10.2002 №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за
№892/7180. Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 02/2109-М

5 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, смт Березнегувате,
вул. Лермонтова, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38412046
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці (хірургічні втручання) рекомендовано привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і
рівня надання медичної допомоги); 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,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ 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", від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"; в гр.5
п.8 рекомендовано вказати повні реквізити метрологічної повірки; п.9-10 поданих
Відомостей складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
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(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та
від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635), крім того, у
гр.7 п.9та гр.6,7 п.10 не ззаначена інформація передбачена додатком 2 до Ліцензійних умов
(необхідно зазначити посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної
категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія) та свідоцтво про
проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, номер, дата, ким видано,
посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (спеціальність,
серія, номер, дата, ким видано, категорія). Після усунення причин, що стали підставою
для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 02/2409-М

6 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВГОРОДСІВЕРСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, м. НовгородСіверський, вул. Шевченка, буд. 17
Ідентифікаційний код: 38584715
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п. 9-10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635 та від
25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних
закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і
фармацевтичною діяльністю"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 02/2609-М

7 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Газіна, буд. 64
Ідентифікаційний код: 38485788
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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) складені з
порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)); п.2 складений з порушенням вимог п.9 та п.11
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Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту
статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я); п.6 Відомостей складений з
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться
медична практика за спеціальностями, які відносяться до вторинного рівня надання
медичної допомоги); п.9-10 Відомостей складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635 та від 25.12.1992 № 195 "Про затвердження Переліку вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"), крім того зауважуємо, що в
п.9 Відомостей зазначається іформація виключно про лікарів. Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 02/2709-М

8 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АП"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Львів, м.Винники, вул. Сухомлинського, буд. 8, кв. 2
Ідентифікаційний код: 42138054
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити
установчиих документів про заклад охорони здоров'я; в гр.3 п.7 відсутня інформація, що
передбачена формою; 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, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів МОЗ 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", від
31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру",
від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного
призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами); 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 Міністрів України
від 04.06.2015 №374); зазначені в гр.3 п.9 лікарські посади рекомендовано привести у
відповідність з наказом МОЗ 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"; заклад охорони
здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей
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(рекомендуємо укомплектувати штат
відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов; кваліфікацію молодшиих
спеціалістів з медичною освітою та посади, на які вони зараховані рекомендовано
узгодити з вимогами наказу МОЗ України від 25.12.1992 №195 "Про затвердження
Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання
звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"; в п.9
Відомостей задекларовано недостовірну інформацію в частині дати видачі
кваліфікаційних документів. При цьому звертаємо увагу, що в поданиих Відомостях
відсутня інформація про спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я".
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 03/2509-М

9 ФОП Рудь Ольга Миколаївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Сагайдачного, буд. 6-В
Ідентифікаційний код: 2177025680
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані Відомості
оформлені з порушенням вимог, встановлених Типовою інструкцією з діловодства в
міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55. Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 03/2709-М

10 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУМСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "ШУМСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження:
Тернопільська
обл.,
Шумський
р-н,
м.Шумськ,
вул. Енергетична, буд. 1
Ідентифікаційний код: 02001216
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за спеціальностями молодших
спеціалістів, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); наява розбіжність інформації щодо застосування методів (хірургічні
втручання за спеціальністю "Офтальмологія") між п.2 та п.7 Відомостей; п.9 складений з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454), крім того,
посади зазначені у п.9 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до вимог
наказу від 28.10.2002 №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я,
лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною

7
освітою у закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.11.2002 за №892/7180; інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"); заклад охорони здоров’я не
забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо
укомплектувати штат медичних працівників відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики). Зауваження не враховані, після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 04/2509-М

11 ФОП Качмар Любов Анатоліївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Конякіна, буд. 25, кв. 34
Ідентифікаційний код: 3116320127
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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 не підписані здобувачем ліцензії.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 04/2609-М

12 ФОП Федорук Ірина Олександрівна
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Гагаріна, буд. 33, кв. 292
Ідентифікаційний код: 2954108046
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (необхідно зазначити спеціальності згідно з номенклатурою лікарських
спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454); вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
вимогами, встановленими статтею 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я;
задекларовану в п.3 Відомостей інформацію рекомендовано узгодити з вимогами п.п.1
п.13 Ліцензійних умов; в п.6 відсутня інформація, що передбачена формою; в гр.2 пю.7
рекомендовано задекларувати режим роботи кабінету; п.7 складений з порушенням вимог
пп.5, 20 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу
медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими
МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика,
при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"; вказана в
п.7 Відомостей загальна площа приміщень, що перебувають в експлуатації суб'єкта
господарювання для провадження медичної практики не відповідає площі зазначених
кабінетів (приміщень); в п.8 Відомостей відсутні засоби вимірювальної техніки, які
необхідні для провадження медичної практики за заявленими спеціальностями; в п.9
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Відомостей задекларовано неповні реквізити кваліфікаційних документів (дата видачі
посвідчення); наявна неузгодженість інформації між п.9 та п.11 щодо зайнятості фізичної
особи та при цьому, в п.11 рекомендовано вказати найменування установи за основним
місцем роботи. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 04/2709-М

13 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Нововолинськ, просп. Перемоги, буд. 7
Ідентифікаційний код: 42486365
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) 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,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.12.2009
№1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"); п.9 відомостей складений з
порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов та з порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.01.1998 за №14/2454; відсутній підпис керівника закладу в частині
підписання Відомостей. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 05/2409-М

14 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАКАПІТАЛ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19/21
Ідентифікаційний код: 36124300
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: заява про отриимання
ліцензії не відповідає формі додатка 1 дот Ліцензійних умов; при цьому, найменування
юридичної особи не відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. в поданих відомостях про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано
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привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами) та з урахуванням виду медичної допомоги); вид медичної допомоги
рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я; п.7 складений з порушенням вимог пп.5, 20 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів
медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, при
цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог спільного наказу МОЗ України та МВС
України від 31.01.2013 №65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд
кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів"; в гр.5 п.8 Відомостей рекомендовано
задекларувати реквізити метрологічної повірки; в гр.4-7 п.10 Відомостей задекларовані
неповні реквізити кваліфікаційних документів та інформація, що передбачена формою;
п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає
вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів
з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №
1368/146350, від 07.09.1993 №148 «Про підвищеннякваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві 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 МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). При цьому звертаємо увагу, що
Відомості оформлені з порушенням п.6 Ліцензійних умов та вимог, встановлених Типовою
інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах
виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018
№55. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про
її отримання.
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 05/2509-М

15 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, м. Кам'янкаДніпровська, вул. Набережна, буд. 130
Ідентифікаційний код: 38600720
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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) п.2 складений з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (необхідно визначити вид медичної допомоги
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я); у п.4
Відомостей не зазначена структура закладу (наявний штатний розпис); п.6 Відомостей
складений з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальностями, які відносяться до вторинної ланки
надання медичної допомоги); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів
медичного призначення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 31.12.2009 №1095
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"Питання організації роботи кабінетів щеплень"); п.10 складений з порушенням вимог
п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635 та від 25.12.1992 №195 "Про затвердження
Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання
звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 05/2709-М

16 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БАЛТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Балта, вул. Ломоносова, буд. 181
Ідентифікаційний код: 01998644
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями у відповідності
до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13
Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та
моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від
02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та
виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської
(міської) лікарень", від 11.04.2005 № 158 "Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка" та від
31.10.2011 № 739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"),
крім того, необхідно зазначити кабінети за всіма заявленими в п.1 Відомостей
спеціальностями); п.9-10 складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635 та від 25.12.1992 № 195 "Про затвердження Переліку вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"), крім того, відсутня
інформація згідно форми у гр.5 п.9 (дата), в гр.6, 7 п.10 Відомостей задекларовано
непровні реквізити кваліфікаційних документів, крім того, наявна розбіжність інформації ,
зазначеної в гр.6 та 7; заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно
до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат медичних працівників
відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики); в частині
підписання Відомостей не зазначені ПІБ керівника закладу. Зауваження не враховані, після
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усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 06/2409-М

17 КОМУНАЛЬНЕ
НАРКОЛОГІЧНИЙ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "

ПІДПРИЄМСТВО
ДИСПАНСЕР"

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Новосільна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 01985251
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9-10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про лікарів,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, інформацію про молодших спеціалістів
відповідно до вимог наказу МОЗ України від 25.12.1992 № 195 "Про затвердження
Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання
звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю" та
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами); заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до
заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практиктики). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 06/2509-М

18 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА № 18" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Миру, буд. 11
Ідентифікаційний код: 02003853
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: вид медичної
допомоги, зазначений у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі-Відомості) рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею 35
Основ законодавства України про охорону здоров’я, а спеціальності - з вимогами наказу
МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі
змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454; в гр.3,
4 п.7 Відомостей
вказана неповна інформація відповідно до форми відомостей
(рекомендовано зазначити найменування приміщень (кабінетів) із зазначенням лікарських
спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що
провадять в них медичну практику, та їх площі; медичні вироби та вироби медичного
призначення необхідно вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі,
що дає можливість їх ідентифікувати); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог
пп.5 п.13 Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням повного найменування
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виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ
України від 26.12.2018 № 148 "Про затвердження Примірного табеля матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які
надають первинну медичну допомогу", від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи
кабінетів щеплень", від 02.03.2011 №127 "Про затвердження примірних табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної)
та центральної міської (міської) лікарень", від 11.04.2005 № 158 "Про затвердження
табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного
техніка", від 31.10.2011 № 739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою
та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру"), крім того наявна розбіжність інформації між п.7 та п.1
Відомостей; у гр.7 п.9 Відомостей наявна недостовірна інформація щодо дати
підтвердження кваліфікаційної категорії (Кравченко Л.І.), крім того посади, зазнанчені у
гр.3 рекомендовано привести у відповідність до наказу МОЗ 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"; наявна інформація про спеціаліста спеціальність якого не задекларована у п.1
Відомостей; п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких
узгоджується з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами), наказом МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за № 1368/1463) та від 25.12.1992 № 195 "Про затвердження Переліку
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких
дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"; заклад охорони здоров’я
не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей за адресами
провадження діяльності (рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практиктики. Відомості не засвідчені підписом
керівника закладу або підписом уповноваженої особи. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 07/2409-М

19 ФОП Кращенко Володимир Григорович
Місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці, вул. Київська, буд.
45/2
Ідентифікаційний код: 2393014396
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих документах
невірно вказано ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця.
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 07/2509-М

20 ФОП Шеремета Роман Петрович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул. Хвильового,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 3485006019
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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
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зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, не відповідають формі згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов. При цьому у поданиих Відомостях наявна
невідповідність задекларованої інформації щодо: задекларована в п.7 площа кабінетів не
відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам (рекомендовано дотримуватись
встановлених норм щодо площ та розташування приміщень у відповідності до ДБН В.2.210-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я", затверджених наказом
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
04.01.2001 №2); в гр.3 п.7 та п.8 відсутня інформація, що передбачена формою; 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 МОЗ України від
11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого
місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»; задекларована в п.9 Відомостей інформація
не узгоджується з заявленими в п.1 спеціальностями; відповідно до п.9 Відомостей,
кваліфікація здобувача ліцензії не відповідає вимогам п.25 Ліцензійних умов
(рекомендовано: привести у відповідність з вимогами, встановленими наказом МОЗ
України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі
зімнами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454
та крім цього, задекларовані неповні реквізити кваліфікаційних документів. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання. Подані Відомості оформлені з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 07/2709-М

21 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "Б"
Ідентифікаційний код: 00131713
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов, оформлені з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов. Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 09/2109-М

22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ШИРЯЇВСЬКОГО
РАЙОНУ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Ширяївський р-н, смт Ширяєве, вул. Леніна,
буд. 94
Ідентифікаційний код: 38477077
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9-10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з
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порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007
№742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635 та від 25.12.1992 №195 "Про
затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і
отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною
діяльністю"); 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, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів МОЗ 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", від
31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень". Заклад охорони
здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей
(рекомендуємо укомплектувати штат закладу відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 09/2609-М

23 ФОП Нечай Катерина Василівна
Місцезнаходження: Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Степове, вул. Широка,
буд. 17, кв. 3
Ідентифікаційний код: 3120106623
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно
до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення
вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати); гр.5 п.8 Відомостей містить неповні реквізити документів про
метрологічну повірку. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 09/2709-М

24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Двадцять третього серпня, буд. 29
Ідентифікаційний код: 31886695
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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
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зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за
спеціальностями молодших спеціалістів рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); 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, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказу МОЗ України від 02.03.2011 №127 "Про затвердження примірних табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної
(районної) та центральної міської (міської) лікарень"; п.10 складений з порушенням вимог
п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про молодших спеціалістів з
медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від
07.09.1993 №148 «Про підвищеннякваліфікації молодших спеціалістів з медичною та
фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві 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 МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами); при цьому, п.10 містить недостовірну інформацію в частині
дати видачі кваліфікаційних документів. Подані Відомості оформлені з порушенням
вимог, встановлених Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших
центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 17.01.2018 №55. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 10/2109-М

25 ФОП Міхеєв Едуард Олександрович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Матюшенка, буд. 3А, кв. 57
Ідентифікаційний код: 2486317950
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за
спеціальностями молодших спеціалістів рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); гр.4 п.7
Відомостей не скрізь містить повну інформацію відповідно до форми відомостей
(рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення необхідно вказати із
зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
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заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 10/2709-М

26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Костюринський, буд. 1
Ідентифікаційний код: 02001601
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані Відомості
оформлені з порушенням вимог, встановлених Типовою інструкцією з діловодства в
міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55. Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 11/2109-М

27 ФОП Бойко Світлана Юріївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Молоді, буд. 3А, кв. 48
Ідентифікаційний код: 2851716480
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): в п.3, п.7 (гр.2-3) Відомостей невірно задекларовано
інформацію, що передбачена формою; в п.6 Відомостей задекларовані неповні реквізити
акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта; задекларовану в п.7 інформацію
щодо переліку приміщень рекомендовано розмежувати відповідно до їх функціонального
призначення; гр.5 п.8 Відомостей містить неповні реквізити метрологічної повіки засобів
вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації; зазначену в гр.3 п.9 посаду
рекомендовано привести у відповідність з наказом МОЗ 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";
в п.11 задекларовано неповну інформацію про стаж роботи; крім цього, згідно з наявними
в п.11 відомостями про стаж роботи фізичної особи-підприємця виявлено порушення
вимог постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 "Про роботу за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" та спільного
наказу Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про затвердження Положення
про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і
організацій" (працівник бюджетної установи, що виконує обов’язки за керівною посадою
не може працювати за сумісництвом). Відомості оформлені з порушенням вимог,
встановлених Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та
місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 17.01.2018 №55 (при підготовці пакету документів врахувати вимоги до
прошивання). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 11/2709-М
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28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 2" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Плеханівська, буд. 98-А
Ідентифікаційний код: 22645909
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): в п.7 Відомостей задекларована неповна інформація
відповідно до заявлених в п.1 спеціальностей; а поданих Відомостях пропущено аркуш
(№35); задекларовану в п.8 інформацію рекомендовано узгодиити з виимогами наказу
Міністерства 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»). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 12/2109-М

29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1" ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 75
Ідентифікаційний код: 24275931
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від 07.09.1993 №148 «Про
підвищеннякваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
зареєстрованого у Міністерстві 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 МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). Зауваження враховані частково, після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 12/2709-М

30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА № 22" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Москалівська, буд. 59
Ідентифікаційний код: 34017621
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9-10 відомостей про
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стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007
№742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635, відповідно до інформації,
зазначеної в п.7 Відомостей наявний невідповідний набір приміщень згідно заявлених
спеціальностей та методів, крім того, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
наказу МОЗ 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"; п.2 Відомостей складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 13/2109-М

31 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ
КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №7" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Руставелі, буд. 12
Ідентифікаційний код: 30658176
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9-10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007
№742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635, від 25.12.1992 № 195 "Про
затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і
отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"
та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами); заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до
заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практиктики);
наявний невідповідний набір
приміщень, відповідно до заявлених спеціальностей та методів. Відомості оформлені з
порушенням Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 17.01.2018 №55. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
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про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 14/2109-М

32 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕСЯТА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Бой-Желенського, буд. 14
Ідентифікаційний код: 01997679
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: спеціальності,
зазначені в п.1, 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості), необхідно привести у відповідність з номенклатурою лікарських
спеціальностей, затвердженою наказом МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.01.1998 за №14/2454 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від
02.10.2015 № 650); вид медичної допомоги, зазначений у п.2 Відомостей рекомендовано
узгодити з вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ законодавства України про
охорону здоров’я; п.2 складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); в п.4 Відомостей не зазначена
структура закладу; наявна розбіжність інформації між п.7 та п.1 Відомостей щодо
кабінетів та задекларованих спеціальностей; п.7 складений з порушенням форми додатка 2
до Ліцензійних умов (відсутня гр.2); в гр.3, 4 п.7 Відомостей вказана неповна інформація
відповідно до форми відомостей (рекомендовано вказати найменування приміщеню
(кабінетів) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою, що провадять медичну практику, та площі; медичні
вироби та вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування
виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.7 складений з порушенням
вимог пп.5 п.13 Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
наказів МОЗ України від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної
(районної) та центральної міської (міської) лікарень" та від 11.04.2005 № 158 "Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка"), крім того, приміщення лабораторії не розмежоване відповідно до
функціонального призначення та оснащення, не зазначені кабінети за всіма
спеціальностями; п.9-10 складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635 та від 25.12.1992 № 195 "Про затвердження Переліку вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"); в гр.7 п.9 зазначена
недостовірна інформація (дата). Заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами
відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат медичних
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працівників відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених
п.32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 16/2709-М

33 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"ЖОВТОВОДСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Жовті Води, вул. Козацької Слави,
буд. 15
Ідентифікаційний код: 41906974
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: вид медичної
допомоги, зазначений у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтями 35¹35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; п.2 складений з порушенням
вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці
рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків,
визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги та зазначити за кожною спеціальністю окремо); наявна розбіжність
спеціальностей між п.1 та п.2 Відомостей; заклад охорони здоров’я не забезпечений
спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати
штат медичних працівників відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог,
встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 17/2709-М

34 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ПОЛТАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Супрунівка, вул. Соборна,
буд. 3
Ідентифікаційний код: 38525759
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: заклад охорони
здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей
(рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених спеціальностей (Терапія) з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практиктики; наявна розбіжність задекларованої інформації між п.1,
п.2, п.7 та п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
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отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 18/2109-М

35 СЕРЕДИНО-БУДСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Середино-Будський р-н, м.Середина-Буда,
вул. Вокзальна, буд. 29
Ідентифікаційний код: 42124853
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350). Зауваження не враховані, після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 20/2109-М

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ДУБЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Верба, вул. Грушевського, буд.
27
Ідентифікаційний код: 38426200
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у гр.6 п.9 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) ззаначена
недостовірна інформація щодо дати видачі сертифіката спеціаліста Головчицькій В.М.
(2020 рік); п.10 Відомостей складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350). Відомості оформлені з порушенням
Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018
№55. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про
її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 21/2109-М

37 ФОП Тодика Юлія Ігорівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Азербайджанська, буд. 2, кв. 15
Ідентифікаційний код: 2987715144
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): в гр.2-3 п.7 Відомостей задекларовано неповні
відомості, що передбачені формою; 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 Міністрів України від 04.06.2015 №374 та при цьому,
зазначені неповні реквізити метрологічної повірки. Подані Відомості оформлені з
порушенням вимог, встановлених Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах,
інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 2109/01-М

38 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
"САДГОРА"
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38843710
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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) не заявлена
спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я"; п.10 поданих Відомостей
складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
відомості про відповідність молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 2109/03-М

39 ФОП Нагорний Юрій Вікторович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Жмеринський р-н, м.Жмеринка, провулок
Смолича, буд. 6
Ідентифікаційний код: 3222720779
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): задекларовану в п.3 інформацію рекомендовано
узгодити з вимогами п.п.1 п.13 Ліцензійних умов; в п.7 Відомостей задекларовано
інформацію про кабінет, який вимагає створення закладу охорони здоров'я. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
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Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 2109/04-М

40 ФОП Кузьмінський Володимир Анатолійович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Чернятин, вул. Світанкова,
буд. 10
Ідентифікаційний код: 2060305336
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.3 складений з порушенням вимог додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити медичні спеціальності, за якими провадиться
медична практика та прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця); в п.7
Відомостей наявний кабінет з незаявленої спеціальності; не створений заклад охорони
здоров'я ( лабораторні дослідження проводяться в лабораторіях, відповідно ДБН В.2.2-102001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» лабораторія - медичний заклад або
структурний підрозділ медичного закладу, що виконує наукові та (або) прикладні (клінікодіагностичні, санітарно-епідемічні та інші) дослідження).
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 2109/05-М

41 ФОП Собчук Ніна Миколаївна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Миру, буд. 10,
кв. 1
Ідентифікаційний код: 2110524801
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): задекларовану в п.3 інформацію рекомендовано
узгодити з вимогами п.п.1 п.13 Ліцензійних умов; в гр.2 п.7 Відомостей рекомендовано
задекларувати інформацію про режим роботи кабінету. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 2109/07-М

42 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМ'ЯНКАБУЗЬКА 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 видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
задекларованих суб'єктом господарювання спеціальностей між п.1 та п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості); п.2 складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
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змінами); наявна невідповідність інформації між п.4 та п.7 Відомостей (структуру закладу
охорони здоров’я рекомендовано узгодити з переліком наявних приміщень); п.7 складений
з порушенням вимог пп.5 п.13 Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказу МОЗ України від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної
(районної) та центральної міської (міської) лікарень"); п.8 складений з порушенням вимог
пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації (п.7 Відомостей) відповідно до Переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374);
відповідно до інформації, зазначеної у п.9 Відомостей, кваліфікація
лікарів не
узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
кваліфікацію у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 14 січня 1998 року за № 14/2454 (із змінами та доповненнями від 02.10.2015
№650) та 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"; 10 складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635 та від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"); п.10 складений з порушенням
вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних
працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007
№742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635 та від 25.12.1992 №195 "Про
затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і
отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною
діяльністю"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання
ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 2109/09-М

43 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЇЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ТРОЇЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Луганська обл., Троїцький р-н, смт Троїцьке, вул. Виноградна,
буд. 11
Ідентифікаційний код: 37981165
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у доданих до заяви
відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) п.2
складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних
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завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня
надання медичної допомоги); 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,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ 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", від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"; п.10
складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
відомості про відповідність молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635), крім того, у гр.6 п.10 не зазначена інформація, що
передбачена формою додатка 2 до Ліцензійни умов. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 2109/10-М

44 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОРОПСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Коропський р-н, смт Короп, вул. Чернігівська,
буд. 56
Ідентифікаційний код: 38715917
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (необхідно зазначити спеціальності згідно з
номенклатурою, затвердженою наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635); п.10 Відомостей складений з порушенням вимог п.26
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про молодших спеціалістів з
медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350). Відомості
оформлені з порушенням Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших
центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 17.01.2018 №55. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 22/2109-М
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45 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Першотравенськ, вул. Шахтарської
Слави, буд. 1
Ідентифікаційний код: 37804885
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у доданих до заяви
відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) п.2
складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня
надання медичної допомоги); наявна розбіжність спеціальностей між п.1 та п.2
Відомостей, крім того, необхідно визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту
статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я; у гр.2 п.7 та гр.6 п.10
Відомостей не зазначена інформація згідно додатка 2 до Ліцензійних умов; п.9 Відомостей
не відповідає вимогам п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати інформацію щодо
відповідності кваліфікації лікарів вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" (у редакції наказу МОЗ України від 02.10.2015
№ 650), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за № 14/2454). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 24/2109-М

46 ФОП Янюк Людмила Павлівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, проспект Відродження, буд. 14Б, кв. 22
Ідентифікаційний код: 2317521928
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.7 складений з порушенням вимог пп.20 п.13
Ліцензійних
умов
(рекомендовано
забезпечити
наявність,
доступність
та
укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги); п.8 Відомостей
складений з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
задекларувати інформацію відповідно до форми); згідно з наявними в п.11 відомостями
про стаж роботи фізичної особи-підприємця виявлено порушення вимог постанова
Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій" та спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту та
Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про затвердження Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" (працівник
бюджетної установи, що виконує обов’язки за керівною посадою не може працювати за
сумісництвом). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
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Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 25/2109-М

47 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ГАЙВОРОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, м. Гайворон, площа
Героїв Майдану, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38817188
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостейпро
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) 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,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ 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", від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"; п.8
Відомостей складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації відповідно до
Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 № 374); гр.6 п.9 складена з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначити спеціальності, а не посади); п.10 Відомостей складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про
молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу
МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350), а
також відсутня інформація про завідувачів структурних підрозділів закладу; подані
Відомості не засвідчені підписом керівника заладу або уповноваженої особи. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 2509/03-М

48 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКАР
ПЛЮС"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Данила Щербанівського, 52, офіс 423, каб.6
Ідентифікаційний код: 42298864
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.2 складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних
умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником

28
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); вид медичної
допомоги рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею 35 Основ
законодавства України про охорону здоров’я; в гр.5 п.8 Відомостей рекомендовано
задекларувати найменування органу (установи), що здійснила повірку. Зауваження
враховані частково, після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 2509/06-М

49 ФОП Векляк Богдан Ярославович
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, м.Пустомити, вул. Княгині
Ольги, буд. 1
Ідентифікаційний код: 2244908872
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов, 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 причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 26/2109-М

50 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Мукша
Китайгородська, вул. Матросова, буд. 30
Ідентифікаційний код: 38447428
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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): п.2 Відомостей
складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та з урахуванням виду медичної
допомоги); вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими
статтею 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.4 Відомостей
необхідно зазначити структуру закладу охорони здоров'я; п.7 складений з порушенням
вимог форми додадка 2 до Ліцензійних умов (перелік наявних приміщень не розмежовано
у відповідності до оснащення та функціонального призначення); п.7 складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
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вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998 № 153 "Про затвердження табелів оснащення
виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із
змінами) та від 31.10.2011 № 739 "Про затвердження табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру", 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" та від 31.12.2009 №1095 "Питання
організації роботи кабінетів щеплень"); в гр.4, 6 п.7 Відомостей вказана неповна
інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби
медичного призначення необхідно вказати із зазначенням повного найменування
виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати, року випуску); п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374
"Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці"). Відповідно до п.10 Відомостей кваліфікація
молодших спеціалістів не відповідає вимогам п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано
кваліфікацію привести у відповідність з вимогами, встановленими наказом МОЗ України
від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в
отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії
до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/01-М

51 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. 1-го Травня, 168
Ідентифікаційний код: 14233274
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей
складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці у відповідності до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від
14.08.2017 № 1085) крім того, вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
вимогами, встановленими статтею 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я
та зазначити за кожною спеціальністю окремо; інформація п.7 Відомостей не відповідає
п.4; в п.7 Відомостей не розмежовані приміщення (кабінети) відповідно до
функціонального призначення із зазначенням матеріально-технічної бази, крім того,
наявний невідповідний набір приміщень, відповідно до заявлених спеціальностей
(відсутня передопераційна); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5, 20 п.13
Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та
моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ 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", від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної
(районної) та центральної міської (міської) лікарень") та від 11.04.2005 №158 "Про
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затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка"). Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали підставою
для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/02-М

52 ФОП Цапенко Володимир Іванович
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Михайла Грушевського, буд.95, кв.33
Ідентифікаційний код: 1986002377
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.11 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфіаційного рівня складений з порушенням вимог
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити інформацію відповідно до
запису в трудовій книжці за останні п'ять років). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/03-М

53 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ "ШУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження:
Тернопільська
обл.,
Шумський
р-н,
м.Шумськ,
вул. Енергетична, буд. 1
Ідентифікаційний код: 41835233
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: за адресою
провадження діяльності: с.Рохманів, с.Шумбар: п.10 відомостей про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівняскладений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350), Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та посадам які вони
обіймають; за адресою провадження діяльності (с.Биківці) наявна розбіжність
спеціальностей, за якими провадитиметься медпрактика між п.1, 2 та п.7 Відомостей.
Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву
про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/04-М

54 ФОП Розенберг Дмитро Наумович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Гаврилишина Богдана, буд. 15/1, кв. 34
Ідентифікаційний код: 2646912176
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.8 поданих
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
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персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня 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 Міністрів України
від 04.06.2015 №374). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/06-М

55 ФОП Лукашова Юлія Вікторівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Баха, буд.38
Ідентифікаційний код: 3301915985
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: в п.9 Відомостей задекларовано інформацію щодо керівника закладу
охорони здоров'я, що не узгоджується з профілем діяльності та вимогами, встановленими
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117. Відповідно до Основ законодавстав про охорону здоров'я, заклад охорони здоров'я юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її
відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі
відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.
Подані Відомості оформлені з порушенням вимог, встановлених Типовою інструкцією з
діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/10-М

56 ФОП Качан Олександр Анатолійович
Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці,
вул. Європейська, буд.3-А, кв.45
Ідентифікаційний код: 1854113738
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити спеціальності (п.1, п.2, п.7) згідно з номенклатурою, затвердженою
наказом МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації
лікарів" (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за
№14/2454 та від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350);
п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано
узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями у відповідності до основних професійних завдань та обов'язків,
визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
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"Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117); в п.8
Відомостей відсутня інформація про метрологічну повірку законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/14-М

57 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛОГОВИЙ
БУДИНОК" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. 1 Травня, буд. 172
Ідентифікаційний код: 02006610
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9-10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та від 23.11.2007
№742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635). Заклад охорони здоров’я не
забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо
укомплектувати штат закладу відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням
вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики). Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали підставою
для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/15-М

58 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" КРЕМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець,
вул. Горбача, 1
Ідентифікаційний код: 38440115
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: спеціальності,
зазначені у п.1 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (дадіВідомості) рекомендовано привести у відповідність до номенклатури лікарських
спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454); п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями рекомендовано привести у відповідність до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами)), крім того, вид медичної допомоги
рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею 35 Основ законодавства
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України про охорону здоров’я; у гр.4 п.2 Відомостей необхідно зазначити спеціальності
відповідно до номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ
України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та номенклатури
молодших спеціалістів, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635; наявна розбіжність інформації щодо адрес
провадження діяльності між заявою та п.2 Відомостей; відповідно до форми додатка 2 до
Ліцензійних умов в п.3 Відомостей зазначається інформація щодо структурних підрозділів
закладу та адрес провадження господарської діяльності з медичної практики; п.6
Відомостей складений з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта,
оскільки провадиться медична практика за спеціальностями, які відносяться до аторинної
ланки надання медичної допомоги); п.4, п.8, п.9, п.10, п.11 Відомостей не відповідають
формі додатка 2 до Ліцензійних умов (додатки не передбачені). Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/01-М

59 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 5
Ідентифікаційний код: 38350179
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9-10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та від 23.11.2007
№742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635) та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Зауваження
не враховані, після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання
ліцензії.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/02-М

60 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛЮБАРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЛЮБАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Любарський р-н, вул. Медична, буд. 5
Ідентифікаційний код: 42161921
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: спеціальності,
зазначені у п.1 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
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наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
рекомендовано привести у відповідність до номенклатури лікарських спеціальностей,
затвердженої наказом МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення
атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998
за №14/2454); методи, зазначені у п.2 не розмежовані за спеціальностями; п.2 Відомостей
складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня
надання медичної допомоги); гр.4 п.7 та гр.5 п.8 складені з порушенням вимог форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити повне найменування виробника
та моделі наявного оснащення та зазначити інформацію щодо реквізитів документа про
метрологічну повірку, а саме: номер, дата, ким видано); 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, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами,
затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься
медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування
виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ
України від 26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які
надають первинну медичну допомогу", від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи
кабінетів щеплень"; п.10 складений з порушенням вимог Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказу МОЗ України від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких
дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю" та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами)), а також зазничити посади всіх молодших спеціалістів; гр.5 п.8 складена з
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити повне
найменування виробника та моделі наявного оснащення та зазначити інформацію щодо
реквізитів документа про метрологічну повірку, а саме: номер, дата, ким видано). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/05-М

61 ФОП Макогон Ірина Михайлівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, житловий масив Тополя-1, буд. 4, кв. 50
Ідентифікаційний код: 2446410726
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих документах
невірно зазначений ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця. При цьому
зазначаємо, що наявна діюча ліцензія МОЗ України від 22.12.2016 на провадження
господарської діяльності з медичної практики. Зауважуємо, що згідно з вимогами пп.10
п.13 Ліцензійних умов, у разі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися
до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування у
місячний строк з дня настання таких змін. Повідомлення про зміни даних надсилається у
будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в
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електронному вигляді). При цьому, у повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які
змінилися, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/08-М

62 ФОП Бойко Юлія Валеріївна
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Над Яром, буд. 2, кв. 42
Ідентифікаційний код: 2849007207
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги; 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, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення
виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із
змінами), та від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/11-М

63 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ПОРЦЕЛЯН НА ПЕЧЕРСЬКУ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, пров. Бастіонний, буд. 9
Ідентифікаційний код: 41649237
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов, наявна неузгодженість задекларованої здобувачем ліцензії інформації
між п.9 та п.11 щодо керівника закладу охорони здоров'я. Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/13-М
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64 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШИЙ
ОДЕСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Дюківська, буд. 5, прим. 3Н
Ідентифікаційний код: 42099534
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: зазначена в п.9
Відомостей інформація про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів не
узгоджуються з вимогами, встановленими п.25 Ліцензійних умов (кваліфікацію
рекомендовано привести у відповідність із займаними посадами та вимогами наказу МОЗ
України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/26-М

65 ФОП Литвин Марія Станіславівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 1А, кв. 34
Ідентифікаційний код: 2797419884
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника 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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): 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,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ 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", та від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру"); п.9 містить недостовірну інформацію в частині дати видачі
кваліфікаційних документів; в п.11 Відомостей задекларовані неповні відомості про стаж
роботи (вказати посаду, на яку зараховано). Після усунення причин, що стали підставою
для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/29-М
Всього: 65 справ
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