ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
19.10.2018 № 1912

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА
ЛІКАРНЯ № 2"

ПІДПРИЄМСТВО
ПСИХІАТРИЧНА

Місцезнаходження: Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове,
вул. Жовтневої Революції, буд. 115
Ідентифікаційний код: 02002664
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 (із змінами); в п.4 та 7
поданих Відомостей задекларована інфомація кабінетів, однак, відповідні спеціальності
не задекларовані у п.1; 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 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного
центру" та від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення виробами
медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами).
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 10.10.2018 № 01/1010-М

2 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА
ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. В'ячеслава Чорновола, 1
Ідентифікаційний код: 04543022
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
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згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (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, крім того, у гр.7 п.9 зазначена недостовірна
інформація щодо видачі посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної
категорії лікаря Лєщинської О.П. 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 11.10.2018 № 01/1110-М

3 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ
ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, буд. 18
Ідентифікаційний код: 03399089
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 кожною заявленою спеціальністю
окремо 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); 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"); п.7 Відомостей складений з порушенням наказу МОЗ України від
04.11.2010, № 951 "Про затвердження Примірних табелів оснащення обладнанням,
медичною технікою та виробами медичного призначення (акушерсько-гінекологічна
допомога)"; гр.4 п.7 Відомостей складена з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити повне найменування виробника та моделі
наявного оснащення, що дає можливість його ідентифікувати). 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 09.10.2018 № 02/0910-М

4 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОЦЬКА
СІЛЬСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" ВОЛОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ГЛИБОЦЬКОГО
РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Волока, вул. Гагаріна, буд.
31 А
Ідентифікаційний код: 40283348
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:
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п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості)
складений з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов, крім того, гр. 4, 6 п.7
складені з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає
можливість його ідентифікувати, рік випуску); 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" та від 31.12.2009 №1095 "Питання організації
роботи кабінетів щеплень"); 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); наявна
розбіжність інформації щодо посади керівника ЗОЗ між п.9 та п.11 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 11.10.2018 № 03/1110-М

5 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №7" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, Салтівське шосе, буд. 266
Ідентифікаційний код: 22648032
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 молодших спеціалістів з врахуванням вимог, встановлених п.32
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практиктики, крім
того, наявна розбіжність задекларованих спеціальностей між п.1 та п.2 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 11.10.2018 № 04/1010-М

6 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів,
вул. Станційна, буд. 64
Ідентифікаційний код: 03191555
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,
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наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою
згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): в п.2 вказано спеціальність
молодших спеціалістів "Дієтологія", яка відсутня в номенклатурі спеціальностей,
затвердженої МОЗ; 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 та розмежувати за заявленими спеціальностями); 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); 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 та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635), від 07.09.1993 №148 «Про підвищення кваліфікації
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.9-10 містять неповні реквізити освітніх та кваліфікаційних документів
фахівців; 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". 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 08.10.2018 № 05/0810-М

7 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА № 6" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Ювілейний, буд.54-Б
Ідентифікаційний код: 02001506
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 гр.6 п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня зазначена
недостовірна інформація щодо реквізитів сертифіката лікаря Вінчука А.Г.. 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 10.10.2018 № 05/1010-М
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8 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МИРОНІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
"МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка,
вул. Благовіщенська, буд. 96
Ідентифікаційний код: 38164193
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.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 та від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635), від
07.09.1993 №148 «Про підвищення кваліфікації 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); в гр.7 п.10 Відомостей рекомендовано
задекларувати дату видачі 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.
Реєстраційне досьє від 05.10.2018 № 0510/01-М

9 ФОП Ходаковська Марина Олександрівна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 61-В, кв. 53
Ідентифікаційний код: 2814111645
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 (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 11.04.2005 №158 «Про затвердження
табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного
техніка», крім того, в гр.3 п.7 рекомендовано вказати найменування кабінету із
зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з
медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику та площу, а також
розмежувати приміщення відносно функціонального призначення; кабінети для
провадження медичної практики рекомендовано укомплектувати аптечкою для надання
невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог, встановлених підпунктом 20
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пункту 13 Ліцензійних умов; загальна площа приміщення не відповідає площі кабінетів;
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). 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 05.10.2018 № 0510/02-М

10 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Черняхів,
вул. Івана Франка, буд. 42
Ідентифікаційний код: 38500472
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, 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 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 зазначити за кожною
спеціальністю окремо; 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 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів
щеплень"); п.9 складений з порушенням вимог п.24 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)). 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 05.10.2018 № 0510/03-М

11 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
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КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 30" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гуданова, буд. 5, корп. 7
Ідентифікаційний код: 02003669
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 (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); в п.4 Відомостей
задекларовано неповні Відомості щодо створення закладу охорони здоров'я; в п.8
Відомостей зазначені неповні реквізити повірки засобів вимірювальної техніки (ким
повірено); в п.11 не задекларовано інформацію про кекрівника КНП. 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 08.10.2018 № 06/0810-М

12 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Рибалка, буд. 12
Ідентифікаційний код: 25180090
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 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з
порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості) (відсутня гр.7), що
унеможливлює проведення оцінки відповідності кваліфікації лікарів, згідно з поданими
документами, Ліцензійним умовам; 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). 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 10.10.2018 № 06/1010-М

13 ЮЖНОУКРАЇНСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА
І-ІІІ
СТУПЕНІВ
№1
ІМЕНІ
ЗАХИСНИКІВ
ВІТЧИЗНИ
ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Курчатова, буд. 8
Ідентифікаційний код: 26087004
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,
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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.9 Ліцензійних умов (необхідно 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). 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 08.10.2018 № 07/0810-М

14 ЮЖНОУКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1 ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Курчатова, буд.6
Ідентифікаційний код: 25992764
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.9
та п.11 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); 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). 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 08.10.2018 № 08/0810-М

15 ФОП Лисянська Вікторія Валеріївна
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Глухів, вул. Вознесенська, буд. 46Б, кв. 1
Ідентифікаційний код: 3173103423
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:
гр.3 п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі Відомості) складена з порушенням вимог додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити найменування кабінету із зазначенням лікарської
спеціальності та площі); гр.5 п.8 складена з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано повно зазначити інформацію щодо реквізитів
документа про метрологічну повірку, а саме: номер, дата, ким видано); в п.9 Відомостей
інформація про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікаря не
узгоджуються з вимогами п.25 Ліцензійних умов (кваліфікацію рекомендовано привести
у відповідність з 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), крім того, наявна невідповідність в часі
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роботи згідно інформації, зазанченої в п.7 та п.11 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 10.10.2018 № 08/1010-М

16 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ
КЛІНІЧНИЙ
ПОЛОГОВИЙ
БУДИНОК
№
2
ІМЕНІ
М.Х. ГЕЛЬФЕРІХА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Чигирина Юлія, буд.7
Ідентифікаційний код: 02001759
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); в гр.6 п.7 Відомостей не задекларовано відомості про технічний стан медичної
техніки; п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано:
вказати 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 підвищення
кваліфікації 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). Крім цього, за адресою: м.Харків, просп. Московський, 145: в п.9 у лікарів (за
п/№-17, 22, 28, 30) наявна неузгодженість інформації між гр.6 та гр.3 (рекомендовано:
узгодити наявність кваліфікаційних документів з урахуванням посад). За адресою:
м.Харків, вул. Чигирина Ю., 7: п.9 оформлено з порушенням п.32 Ліцензійних умов
(укомплектувати штат за спеціальністю "Ендоскопія"). 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 08.10.2018 № 0810/01-М

17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МУКАЧІВСЬКОГО
РАЙОНУ" МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Великі Лучки,
вул. Пушкіна, буд. 15
Ідентифікаційний код: 38236420
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
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згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1 складенийз порушенням
вимог п.9 Ліцензійних умов (необхідно зазначити спеціальності згідно з номенклатурою
спеціальностей, 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 №1368/14635);
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 та заявлених
спеціальностей); 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 та розмежувати
за кожною спеціальністю); наявна розбіжність інформації між п.1 та п.2 Відомостей; п.6
Відомостей складений з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
об'єкта, 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, 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", від 05.06.1998 №153
"Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами), від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру";
кваліфікація лікарів, зазначена у 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, крім того,
лікарські посади рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України
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; 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 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), крім того, посади молодших спеціалістів 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
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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 08.10.2018 № 0810/02-М

18 ФОП Обух Катерина Вікторівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Грінченко, буд. 457
Ідентифікаційний код: 3231206789
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): гр.3 п.7 містить неповні
відомості що передбачені формою (рекомендовано вказати площу всіх приміщень, які
перебувають в експлуатації та узгодити її з загальною площею цих приміщень. При
цьому, наявна неузгодженість задекларованої інформації між п.9 та п.11 щодо зайнятості
здобувача ліцензії. 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 08.10.2018 № 0810/05-М

19 ЮЖНОУКРАЇНСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА
СТУПЕНІВ
№2
ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І-ІІІ
РАДИ

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Шкільний, буд. 3
Ідентифікаційний код: 26087010
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.9
та п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид медичної допомоги виходячи зі
змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.4 Відомостей
рекомендовано зазначити інформацію про створення медичного кабінету;
п.10
складений з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити інформацію у гр.6 п.10 щодо свідоцтва про проходження підвищення
кваліфікації (спеціальність, 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 08.10.2018 № 09/0810-М

20 ФОП Турочка Ольга Михайлівна
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Шостка, пров. Світлий, буд. 2
Ідентифікаційний код: 3022604484
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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 р.2-3 п.7
Відомостей не задекларовано інформацію, що передбачена формою; в п.8 Відомостей не
задекларовано реквізити метрологічної повірки; в п.10 Відомостей задекларовано
інформацію про фахівців з не заявлених в п.1 спеціальностей.
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 09/1010-М

21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА №3" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Головна, буд. 246В
Ідентифікаційний код: 14257872
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 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), від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"; п.10
складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати
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 підвищення кваліфікації
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). 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 09.10.2018 № 0910/03-М
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22 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОРЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
КОРЕЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:
Рівненська
обл.,
Корецький
р-н,
м.
Корець,
вул. Володимирська, буд. 14-А
Ідентифікаційний код: 38645269
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 матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які
надають первинну медичну допомогу"; п.10 складений з порушенням вимог п.26
Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати 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 підвищення кваліфікації 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); наявна неузгодженість задекларованої
інформації між п.2 та п.10 в частині займаних посад та заявлених спеціальностей. 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 09.10.2018 № 0910/05-М

23 ЮЖНОУКРАЇНСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА
СТУПЕНІВ
№3
ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І-ІІІ
РАДИ

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Цвіточний, буд. 5
Ідентифікаційний код: 26087027
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.1 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) необхідно зазначати
виключно спеціальності, а не посади; п.2 складений з порушенням вимог п.9 та п.11
Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту
статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я та узгодити методи, що
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застосовуватимуться у медичній практиці за заявленою спеціальністю, відповідно 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
складена з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає
можливість його ідентифікувати); п.6 Відомостей складений з порушенням вимог форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта); п.10 складений з порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано інформацію привести у відповідність до вимог наказу
МОЗ Ураїни 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)). 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 08.10.2018 № 10/0810-М

24 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНЕЧЧИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЧЕРНЕЧЧИНСЬКОЇ СІЛЬСКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Хухра, вул. Лікарняна,
буд. 11
Ідентифікаційний код: 38637368
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): зазначена в п.1 лікарська
спеціальність "Внутрішні хвороби" не відповідає номенклатурі спеціальностей,
затвердженої МОЗ; наявна розбіжність заявлених спеціальностей між п.1 та п.2; при
цьому,
методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями рекомендовано узгодити 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 Відомостей містить інформацію про кабінет за спеціальністю
"Стоматологія", однак в п.1 вказана спеціальність субє'ктом не заявлена. 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 11.10.2018 № 10/1110-М

25 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2"
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 126
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Ідентифікаційний код: 05483182
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 відомостях 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 визначити вид
медичної допомоги виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про
охорону здоров’я), при цьому, методи, що застосовуватимуться у медичній практиці
необхідно вказати з урахуванням 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); у гр.4 п.7 рекомендовано зазначити повне найменування
виробника та моделі наявного оснащення; 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); 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 та від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635); в п.11
Відомостей рекомендовано зазначити інформацію щодо призначення керівника КНП
Миколаївської міської ради "Центр первинної медико -санітарної допомоги №2". 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 10.10.2018 № 1010/01-М

26 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПИРЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПИРЯТИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Пирятинський р-н, м. Пирятин,
вул. Визволення, буд. 5
Ідентифікаційний код: 38276153
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
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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" та від 31.12.2009 №1095 "Питання організації
роботи кабінетів щеплень"); 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). 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 10.10.2018 № 1010/02-М

27 ФОП Катальніков Артем Олександрович
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, б-р Краматорський, буд. 11,
кв. 121
Ідентифікаційний код: 2940204377
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.9 у лікаря Барановської
Н.В. не задекларовано інформацію щодо посади на яку вона зарахована (чи буде
зарахована); 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). 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 10.10.2018 № 1010/05-М

28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" РУЖИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Ружинський р-н, смт Ружин,
вул. Київська, буд. 30
Ідентифікаційний код: 36928740
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.1 вказано спеціальність
"Гінекологія", яка не відповідає номенклатурі лікарських спеціальностей, затвердженої
МОЗ; п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення по окремих структурних підрозділах, що необхідні для виконання обсягу
медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами,
затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься
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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"; в п.7 Відомостей задекларовано інформацію про
спеціальності, які не заявлені в п.1 (рекомендовано узгодити перелік спеціальностей між
п.1 та п.7); в п.7 не задекларовано загальну площу приміщень закладу охорони здоров'я;
в п.9 у заступника головного лікаря з медичного обслуговування не задекларовано
інформацію за спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я"; в п.9-10
Відомостей задекларовано інформацію про фахівців з незаявленої спеціальності в п.1;
п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати
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 підвищення кваліфікації
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, у разі провадження діяльності за спеціальностями, які
відносяться до вторинного рівня надання медичної допомоги, в п.6 необхідно
задекларувати реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження приміщень.
Подані Відомості не підписані керівником 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 10.10.2018 № 1010/09-М

29 ЮЖНОУКРАЇНСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА
СТУПЕНІВ
№4
ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І-ІІІ
РАДИ

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, просп. Незалежності,
буд. 16
Ідентифікаційний код: 26087049
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.9
та п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид медичної допомоги виходячи зі
змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я в п.4 Відомостей
рекомендовано зазначити інформацію про створення медичного кабінету;
п.6
Відомостей складений з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
об'єкта); п.10 складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
інформацію привести у відповідність до вимог наказу МОЗ Ураїни 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 08.10.2018 № 11/0810-М
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30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ДНІПРОВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне,
вул. Шосейна, буд. 90
Ідентифікаційний код: 37865549
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): з переліку лікарських
спеціальностей, задекларованих в п.1, рекомендовано "видалити" спеціальність
"Медична статистика" (завзначена спеціальність відсутня в затвердженій МОЗ
номенклатурі лікарських спеціальностей); спеціальність "Лабораторна справа"
рекомендовано узгодити відповідно до профілю (клініка, гігієна, патологія)
(спеціальність повинна відповідати номенклатурі, затвердженій МОЗ). При цьому
звертаємо увагу, наявна розбіжність заявлених спеціальностей між п.1 -2. Пункт 2
складений з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов ( вид медичної допомоги
необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про
охорону здоров’я та з урахуванням заявлених спеціальностей); крім цього, 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 поданих Відомостях виявлено розбіжність
заявлених спеціальностей між заявою та п.2 (необхідно вказати всі заявлені адреси
провадження, у тому числі, ФАПи); в п.4 Відомостей необхідно задекларувати структуру
закладу охорони здоров'я та його структурних підрозділів (Амбулаторії, ФАПи) із
зазначенням переліку приміщень (декларування штатного розпису не передбачено
формою). Графи 3-4 п.7 Відомостей містять неповні відомості, що передбачені формою
(рекомендовано: в гр.3 вказати спеціальності, в гр. 4 зазначитии виробним та модель
оснащення, що дає можливість його ідентифікувати). При цьому, наявна неузгодженість
задекларованої інформації між п.2 та п.7 відповідно до заявлених спеціальностей за
адресами та наявним переліком приміщень (кабінетів) за цими адресами відповідно до
п.7 (рекомендовано: задекларована в п.7 інформація про перелік приміщень за адресами
повинна відповідати переліку заявлених в п.2 спеціальностей за цими адресами); 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 з урахуванням кількості, моделей та Переліком категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374). Розділ
«Кадрові вимоги» складений з порушенням п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа
працюючих за сумісництвом, за заявленими спеціальностями в п.1 Відомостей); при
цьому, 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 та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635),
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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.9-10 містять
неповні реквізити освітніх та кваліфікаційних документів лікарів та молодших
спеціалістів з медичною освітою. В п.9 у лікаря Дудки О.А. задекларовано недостовірну
інформацію щодо дати видачі 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.
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/01-М

31 ФОП Лейвін Любов Григорівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Курчатова, буд. 11, кв. 89
Ідентифікаційний код: 2163711041
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 діюча ліцензії від 09.02.2012 серії АГ № 597419, видана МОЗ України 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 електронному вигляді). При цьому, у
повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які змінилися, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов.
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/04-М

32 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
ЗАПОРІЖЖЯ"
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4
Ідентифікаційний код: 01130561
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, рекомендовано узгодити з п.18 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 11.10.2018 № 1110/08-М

33 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 8"
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38783662
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:
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відповідно до п.10 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, заклад охорони здоров'я не
укомплектовано фахівцями відповідно до заявлених спеціальностей в п.1. 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 11.10.2018 № 1110/09-М

34 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "4-А МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, просп. Червоної Калини, буд. 68
Ідентифікаційний код: 23970286
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); кваліфікація
молодших спеціалістів, зазначена у п.10 Відомостей, не відповідає вимогам п.26
Ліцензійних умов (рекомендовано кваліфікацію привести у відповідність з вимогами,
встановленими наказом 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",
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 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 консультативнодіагностичного центру" та від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення
виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я"
(із змінами). 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 11.10.2018 № 1110/13-М

35 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "5-А МІСЬКА
КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Виговського, буд. 32
Ідентифікаційний код: 23957835
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
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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 (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 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), від 31.10.2011 №739
"Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та від
11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого
місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»; гр.5 п.8 складена з порушенням вимог
форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано повно зазначити інформацію
щодо реквізитів документа про метрологічну повірку, а саме: номер, дата, ким видано);
кваліфікація молодшого спеціаліста, зазначена у п.10 Відомостей, не відповідає вимогам
п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано кваліфікацію привести у відповідність з
вимогами, встановленими наказом 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". 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 11.10.2018 № 1110/14-М

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці,
вул. Шевченка, буд. 30
Ідентифікаційний код: 38422871
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 (далі - Відомості)
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 31.12.2009 №1095 "Питання організації
роботи кабінетів щеплень"); інформація, зазначена у п.11 Відомостей (найменування
заклад охорони здоров’я) не відповідає п.3, п.4. Після усунення причин, що стали
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підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/20-М

37 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія,
вул. Соборна, буд. 98
Ідентифікаційний код: 38610896
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 гр.7 п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня зазначена
недостовірна інформація щодо реквізитів посвідчення про присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії завідувача ФАП с. Норцівка Бондаренко В.В.. 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 11.10.2018 № 1110/31-М

38 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2 "РОМАШКА"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Курчатова, буд. 5
Ідентифікаційний код: 26132466
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.9 Ліцензійних умов (необхідно визначити вид медичної допомоги виходячи зі
змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я); п.7 рекомендовано
узгодити з вимогами пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги за профілем діяльності, узгодити з вимогами
наказу від 30.08.2005 №432/496 "Про удосконалення організації медичного
обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"; 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); п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано: вказати 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 підвищення
кваліфікації 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
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змінами). 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 08.10.2018 № 12/0810-М

39 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №3 "ВЕСЕЛКА"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Шкільний, буд. 4
Ідентифікаційний код: 26231694
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.1 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) необхідно зазначати
виключно спеціальності, а не посади; п.2 складений з порушенням вимог п.9 та п.11
Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту
статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я та узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленою спеціальністю, відповідно 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); в п.4
Відомостей рекомендовано зазначити інформацію про створення медичного кабінету;
п.6 Відомостей складений з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
об'єкта); п.8 Відомостей складені з порушенням вимог Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації та підлягають метрологічній повірці,крім того, змернути увагу на
міжповірочні інтервали); п.10 складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов
(рекомендовано інформацію привести у відповідність до вимог наказу МОЗ Ураїни 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)). 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. Медичний
кабінет не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей
(рекомендуємо укомплектувати штат молодших спеціалістів 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 08.10.2018 № 13/0810-М

40 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 "СВІТЛЯЧОК"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Цвіточний, буд. 14
Ідентифікаційний код: 26231665
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
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згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (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); крім цього, 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); п.6 Відомостей складений з порушенням вимог
форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити реквізити акта
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта; п.7 рекомендовано узгодити з
вимогами пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність
медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання
обсягу медичної допомогит за профілем діяльності,з урахуванням вимог наказу
30.08.2005 №432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у
дошкільному навчальному закладі", наказу від 31.12.2009 №1095 "Питання організації
роботи кабінетів щеплень"; в п.8 Відомостей відсутня інформація, що передбачена
формою додатка 2; в п.10 Відомостей наявна неузгодженість задекларованої інформації
між гр.3 та гр.6 (рекомендовано узгодити кваліфікацію спеціалістів відповідно до
займаних ними посад). 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 08.10.2018 № 14/0810-М

41 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №8 "КАЗКА"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул. Набережна
енергетиків, буд. 31
Ідентифікаційний код: 26231688
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 (рекомендовано спеціальності зазначити у відповідності до
номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою"); 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 та заявлених
спеціальностей); п.6 Відомостей складений з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта); в п.8 рекомендуємо зазначити всі засоби вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці; 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
№1368/14635, 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", затвердженим
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117). Після усунення причин, що стали
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підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 15/0810-М

42 КОМУНАЛЬНИЙ
"ГАРМОНІЯ"

ЗАКЛАД

"ЦЕНТР

РОЗВИТКУ

ДИТИНИ

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул. Набережна
енергетиків, буд. 25
Ідентифікаційний код: 26231671
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.9
та п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид медичної допомоги виходячи зі
змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я та узгодити методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленою спеціальністю, відповідно 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); в п.4
Відомостей рекомендовано зазначити інформацію про створення медичного кабінету;
п.6 Відомостей складений з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
об'єкта); інформація, зазначена в гр.3, 6 п.9 не відповідає формі додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано вказати посади та ким виданий сертифікат); п.10
складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано інформацію
привести у відповідність до вимог наказів МОЗ Ураїни 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", 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", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами)), крім того, в гр.6 п.10 зазначена не повна інформація.. 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. Медичний кабінет не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених
спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат молодших спеціалістів 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 08.10.2018 № 16/0810-М

43 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКОТА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Панчишина, буд. 5
Ідентифікаційний код: 41222375
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,
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наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою
згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов: здобувачем ліцензії не задекларовано відомості
про створений заклад охорони здоров'я (п.3-7), що необхідний для провадження
медичної практики юридичною особою (рекомендовано: узгодити з вимогами
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 10.10.2018 № 17/1010-М

44 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОЛОМИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Театральна, буд. 54
Ідентифікаційний код: 39020574
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.10 складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати 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 підвищення кваліфікації 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); гр.6-7 п.9 Відомостей
містить неповні реквізити кваліфікаційних документів, що унеможливлює проведення
оцінки відповідності фахівців кваліфікаційним вимогам (рекомендовано вказати:
спеціальність, дату, номер, ким видано); п.10 п.9 Відомостей не узгоджується з
вимогами, встановленими п.32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з медичної практики (необхідно забезпечити наявність щонайменше одного медичного
працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою). При цьому, в п.10
задекларовано інформацію про молодших спеціалістів з медичною освітою, відносно
яких не заявлено спеціальностей в п.1. 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 10.10.2018 № 18/1010-М

45 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН
КУЛ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 213
Ідентифікаційний код: 40469992
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
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згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): в п.1-2 невірно
задекларовано інформацію щодо спеціальності (рекомендовано узгодити з вимогами п.9
Ліцензійних умов); наявна неузгодженість задекларованої інформації між п.7 та п.1
щодо спеціальності; в п.8 відомостей задекларовано неповні реквізити документів про
метрологічну повірку; в п.10 Відомостей зазначені неповні реквізити освітніх та
кваліфікаційних документів. При цьому, рекомендовано узгодити задекларовано в
поданих Відомостях інформацію з вимогами п.18 Ліцензійних умов. Подані Відомості
оформлені з порушенням 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 10.10.2018 № 20/1010-М

46 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"ОБЛАСНИЙ
ШКІРНОВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 3"
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Ізюм, вул. Гагаріна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 26107149
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 складений з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
молодших спеціалістів, 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). 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 11.10.2018 № 20/1110-М

47 ФОП Мельник Ірина Володимирівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Наукова, буд. 49А, кв. 19
Ідентифікаційний код: 2283515469
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 отримання ліцензії складена з порушенням форми додатка 1 до Ліцензійних
умов; 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.1-2 Відомостей складені з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (необхідно зазначити спеціальності згідно з
номенклатурою лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів,
затвердженою наказами 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 №1368/14635); п.2 складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов
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(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); п.3 Відомостей складений з порушенням п.п.1 п.13
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити прізвище, ім'я, по батькові фізичної особипідприємця та перелік медичних спеціальностей, за якими провадиться медична
практика); п.5 складений з порушенням вимог п.20 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити реквізити документа, що є підставою для користування приміщенням (вид,
дата та номер документа, який надає право користування приміщенням)); гр.2, 3 п.7
Відомостей складені з порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов (необхідно вказати
режим роботи, найменування кабінету із зазначенням лікарських спеціальностей та
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому
медичну практику, та щого площу); 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
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"); п.8 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); п.9, 11 Відомостей складені з
порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати диплом
(спеціальність, серія, номер, дата, ким виданий, в п.11 - відомості про стаж роботи
фізичної особи - підприємця відповідно до запису в трудовій книжці за останні п'ять
років або реквізити ліцензії). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії здобувач ліцензії може повторно подати заяву про
отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 01/0810-М
Всього:47 справ
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