ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
06.12.2018 № 2269

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДАННО КЛІНІК"
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Індустріальний, буд. 54/47, кв. 71
Ідентифікаційний код: 40104657
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): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній
практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з п.7, профілем
діяльності та основними професійними завданнями і обов'язками, визначеними
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона
здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Розділ
«Кадрові вимоги» Відомостей (п.9-10) складені 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, а
саме за лікарською спеціальністю "Стоматологія" та спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою "Стоматологія"). 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 23.11.2018 № 02/2311-М

2 ФОП Піхур Ігор Володимирович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд. 79 А, кв.13
Ідентифікаційний код: 2417301170
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
інформації щодо місця реєстрації фізичної особи-підприємця між заявою та відомостями,
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву
про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № 02/2911-М
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3 ФОП Ткаченко Карина Олександрівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Біблика, буд. 30, кв. 14
Ідентифікаційний код: 3381918527
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 складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці рекомендовано
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № 03/2911-М

4 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІМісцезнаходження: Харківська обл., м.Люботин,
вул. Шевченка, буд. 15
Ідентифікаційний код: 42409961
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці, 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 Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначати інформацію про лікарів, кваліфікація яких відповідає
вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації
лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за
№14/2454); п.10 Відомостей складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити інформацію про відповідність кваліфікації молодших
спеціалістів з медичною освітою вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 26.11.2018 № 06/2611-М
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5 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"ОБЛАСНИЙ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ
ДИСПАНСЕР №2"
Місцезнаходження: Харківська обл., Вовчанський р-н, м.Вовчанськ, вул. Олеся
Досвітнього, буд. 24/1
Ідентифікаційний код: 02001357
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); 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 та рік випуску медичної
техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію); п.10
Відомостей складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити посади молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до їх кваліфікації
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 в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання
ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № 06/2911-М

6 ФОП Данилків Наталія Олегівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Чукалівка,
вул. Б.Хмельницького, буд. 28
Ідентифікаційний код: 3430511429
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.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня зазначена спеціальність "Сестинська
справа", яка не задекларована 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 27.11.2018 № 07/2711-М
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7 ФОП Гладкий Дмитро Петрович
Місцезнаходження: Запорізька обл., Розівський р-н, смт Розівка, вул. Вокзальна,
буд. 1, кв. 4
Ідентифікаційний код: 3205913630
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 ліцензія
МОЗ України від 07.10.2011 серіїАГ №603424 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 26.11.2018 № 08/2611-М

8 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Карлівський р-н, м.Карлівка, вул. Радевича, буд.
2
Ідентифікаційний код: 01999299
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами); приміщення, зазначені у п.7 Відомостей не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням обладнання та оснащення; п.7 складений з порушенням вимог
пп.5 п.13 Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням повного найменування
виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ
України від 11.04.2005 № 158 "Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного
робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка"; зазначена в п.9 Відомостей
інформація про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів не
узгоджуються з вимогами, встановленими п.25 Ліцензійних умов (кваліфікацію
рекомендовано привести у відповідність до вимог 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); задекларовану в п.10
Відомостей інформацію рекомендовано узгодити з вимогами 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) в частині
узгодження займаних посад та наявних кваліфікаційних документів; п.11 Відомостей
складений з порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати заклад
охорони здоров'я відповідно до запису в трудовій книжці керівника). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
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Реєстраційне досьє від 27.11.2018 № 08/2711-М

9 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 28" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. 20-й км Старокиївської дороги
Ідентифікаційний код: 02774639
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 заяві про отримання
ліцензії не зазначено адреси провадження діяльності. 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: відсутня інформація за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа (невідкладні стани). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.11.2018 № 09/2711-М

10 ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ"
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 171
Ідентифікаційний код: 01976358
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями не відповідають структурі закладу охорони
здоров'я та наяним приміщенням, зазначеним у п.7). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.11.2018 № 10/2711-М

11 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 20
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. І.Франка, буд. 103
Ідентифікаційний код: 26338877
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності 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 з урахуванням заявлених спеціальностей); наявна
розбіжність інформації щодо створеного медичного кабінету між п.3 та п.4 Відомостей
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(відсутні реквізити документів, якими затверджене положення про медичний кабінет), крім
того наявна розбіжність інформації між п.4 та п.7 Відомостей; в п.6 рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги; гр.3, 6 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність, площу,
а також рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури,
приладів, інструментарію); в п.8 необхідно вказати законодавчо регульовані засоби
вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації із зазначенням реквізитів документа
про їх повірку та виключити ті, що повірці не підлягають; в гр.5 п.10 Віломостей
рекомендовано вказати інформацію, передбачену формою додатка 2 до Ліцензійних умов,
зокрема спеціальність. 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 28.11.2018 № 11/2811-М

12 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОМАЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Первомайський, вул. Світанкова, буд. 3
Ідентифікаційний код: 02002730
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 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). Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № 12/2911-М

13 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАБОЛОТТІВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ"
ЗАБОЛОТТІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Заболоття, вул. Стадіонна,
буд. 38
Ідентифікаційний код: 42621851
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: відомості про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з порушенням форми
додатка 2 до Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
02.03.2016 №285; в п.1 Відомостей вказані спеціальності, які не відповідають
номенклатурі, затвердженій наказом МОЗ від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції
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України 14.01.1998 за №14/2454, в п.2, 7 Відомостей зазначені спеціальності не
відповідають номенклатурі, затвердженій наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635); наявна розбіжність спеціальностей між п.1 та
п.2 Відомостей; наявна розбіжність адрес провадження медичної практики між п.2 та
поданою заявою; п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів
медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.12.2009
№1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"); заклад охорони здоров’я не
забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо
укомплектувати штат закладу відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням
вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 26.11.2018 № 13/2611-М

14 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 30" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

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: приміщення
(оперблок), зазначені у п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня не розмежовані щодо функціонального призначення із зазначенням обладнання та
оснащення. 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 29.11.2018 № 13/2911-М

15 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 7
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Бердянський р-н, м.Бердянськ, вул. Херсонська,
буд. 1/90
Ідентифікаційний код: 26338802
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності 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
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України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); в п.6
рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта,
оскільки провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного
рівня надання медичної допомоги; гр.3, 4 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка
2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність,
площу, а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає
можливість його ідентифікувати); 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 16.08.2010
№682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів"); у гр.6, 7 п.10 Відомостей зазначена не повна інформація (рекомендовано
вказати свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, номер, дата,
ким видано) та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії
(спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія), крім того, подані Відомості не
підписані керівником та відсутня дата їх складання. 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 28.11.2018 № 15/2811-М

16 БЕРДЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 16 З
ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ БЕРДЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Лієпайська, буд. 45
Ідентифікаційний код: 26338788
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності 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, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих
документів про затвердження положення про медичний кабінет; в п.6 рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги; гр.3, 4 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність, площу,
а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість
його ідентифікувати); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних

9
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 16.08.2010 №682 "Про
удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та
від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень", крім того,
забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної
медичної допомоги); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"); 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),
крім того, в гр.4 п.10 рекомендовано вказати основна робота чи сумісництво. 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 28.11.2018 № 16/2811-М

17 ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ІМЕНІ ЗАСЛУЖЕНОГО
ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНИ НАЗАРОВА ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА ВІДДІЛУ
ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БМР ЗО
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Горбенко, буд. 29
Ідентифікаційний код: 38625195
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності , за якими буде провадитись медпрактика); п.2
складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться
у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті
35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених
спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих документів про
затвердження положення про медичний кабінет; в п.6 рекомендовано зазначити реквізити
акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться медична
практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання медичної
допомоги; в п.5 рекомендовано зазначити реквізити документа, що є підставою для
користування приміщенням; гр.3, 4 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність, площу,
а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість
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його ідентифікувати); 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 16.08.2010 №682 "Про
удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та
від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень", крім того,
забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної
медичної допомоги); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"); зазначену в гр.3 п.9
лікарськупосаду рекомендовано привести у відповідність до наказу МОЗ України від
28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я". 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 28.11.2018 № 17/2811-М

18 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

ПАНЮТИНСЬКИЙ

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Лозова, смт Панютине, вул. Івана Середи,
буд. 10
Ідентифікаційний код: 03189647
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.8 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог пп.7
п.13 Ліцензійних умов ( в гр.5 п.8 Відомостей рекомендовано задекларувати реквізити
документа про повірку наявних засобів вимірювальної техніки). Зауваження не враховані,
після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 28.11.2018 № 18/2811-М

19 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МИКОЛАЇВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., Миколаївський р-н, смт Миколаївка, вул. Чкалова,
буд. 50-В
Ідентифікаційний код: 01998839
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.4 п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
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зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня 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.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 11.04.2005 № 158 "Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка", від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень",
від 02.03.2011 №127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою
та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної
міської (міської) лікарень". 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 29.11.2018 № 18/2911-М

20 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, просп. Західниий, буд. 4
Ідентифікаційний код: 26338860
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності 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, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих
документів про затвердження положення про медичний кабінет; гр.3, 4, 6 п.7 складені з
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
найменування кабінету, спеціальність, площу, повне найменування виробника та моделі
наявного оснащення, що дає можливість його ідентифікувати, рік випуску медичної
техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарі); 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
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вимог наказу МОЗ України від 16.08.2010 №682 "Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та від 31.12.2009 №1095
"Питання організації роботи кабінетів щеплень", крім того необхідно забезпечити
наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної
допомоги); в п.8 необхідно вказати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки,
які перебувають в експлуатації із зазначенням реквізитів документа про їх повірку. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 28.11.2018 № 19/2811-М

21 КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ЯСЛА-САДОК) № 28 "МАЛЯТКО"
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Лієпайська, буд. 48
Ідентифікаційний код: 34941245
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності 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, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих
документів про затвердження положення про медичний кабінет; в п.6 рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги; гр.3, 4 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність, площу,
а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість
його ідентифікувати); 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 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 (необхідно
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці" та зазначити реквізити
метрологічної повірки); задекларовану в п.10 Відомостей інформацію рекомендовано
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узгодити з вимогами 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) в частині узгодження займаних посад та наявних
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 28.11.2018 № 20/2811-М

22 БЕРДЯНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ГІМНАЗІЯ № 2 БЕРДЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Волонтерів, буд. 61
Ідентифікаційний код: 26338736
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності 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 з урахуванням заявлених спеціальностей); в п.6
рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта,
оскільки провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного
рівня надання медичної допомоги; гр.3, 4 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка
2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність,
площу, а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає
можливість його ідентифікувати); 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 16.08.2010
№682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів" та від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"); в п.8
Відомостей 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 28.11.2018 № 21/2811-М

23 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Петровський шлях, буд. 62
Ідентифікаційний код: 26338890
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 2 відомостей про
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стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності 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, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих
документів про затвердження положення про медичний кабінет; в п.6 рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги; 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.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); відповідно до форми додатка 2 до Ліцензійних умов у гр. 7 п.10
Відомостей зазначається інформація щодо посвідчення про присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 28.11.2018 № 23/2811-М

24 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СТАРОСИНЯВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара Синява,
вул. Грушевського, буд. 15
Ідентифікаційний код: 37329345
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями у відповідності
до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом
МОЗ України від 29.03.2002 № 117); п.7 Відомостей 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
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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"); 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), крім того наявний фізіотерапевтичний кабінет та
зазначена спеціальність "Фізіотерапія" яка не задекларована в п.1 Відомостей; п.9
Відомостей складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (кваліфікація головного
лікаря закладу не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" та
від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованому
Міністерством юстиції України 14.01.1998 за № 14/2454 (із змінами і доповненнями,
внесеними наказом МОЗ України від 02.10.2015 № 650); 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" 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 23.11.2018 № 2311/01-М

25 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 16" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Івана та Юрія Липи, буд. 1
Ідентифікаційний код: 23987641
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 вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати інформацію про лікарів, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454). 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 23.11.2018 № 2311/03-М

26 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н, м.Волноваха, пров. Матросова,
буд. 5
Ідентифікаційний код: 37980245
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9 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.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати інформацію про
лікарів, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 №359
"Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454); п.10 Відомостей складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити інформацію про
відповідність кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою вимогам Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами)); 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"). 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 23.11.2018 № 2311/06-М

27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛІСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "ПОЛІСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
Місцезнаходження: Київська обл., Поліський р-н, смт Красятичі,
вул. Воздвиженська, буд. 7
Ідентифікаційний код: 01994178
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами); в п.6 рекомендовано зазначити повні реквізити акта санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта; 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), при цьому, зазначений в п.7
Відомостей перелік наявних приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати відповідно
до функціонального призначення із зазначенням оснащення, яке необхідне для їх
функціонування; в п.7 наявна інформація про провадження медичної практики за
спеціальністю "Анестезіологія" яка не задекларована в п.1 Відомостей; п 7 Відомостей
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
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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 11.04.2005 № 158 "Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка", від 05.06.1998
№153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення
структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами), 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.9-10 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), крім того, в гр.7 п.10
Відомостей зазначена не повна інформація щодо року присвоєння кваліфікаційних
категорій; 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); в нр.6 п.11
Відомостей зазначена не повна інформація щодо призначення керівника ЗОЗ. 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 23.11.2018 № 2311/07-М

28 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мельникова, буд. 81
Ідентифікаційний код: 41713679
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 ліцензія
МОЗ України від 31.08.2018 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 23.11.2018 № 2311/08-М

29 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Волонтерів, буд. 162
Ідентифікаційний код: 26338854
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов

18
(рекомендовано вказати спеціальності 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, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих
документів про затвердження положення про медичний кабінет; в п.6 рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги; гр.3, 4 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність, площу,
а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість
його ідентифікувати); 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 16.08.2010 №682 "Про
удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та
від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень", крім того,
забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної
медичної допомоги); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"). 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 28.11.2018 № 24/2811-М

30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БАРИШІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Київська обл., Баришівський р-н, смт Баришівка,
вул. Березанська, буд. 9
Ідентифікаційний код: 38467886
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); наявна розбіжність спеціальностей між п.1 та п.2 Відомостей; п.9
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Відомостей складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (кваліфікація головного
лікаря закладу не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованому Міністерством юстиції
України 14.01.1998 за № 14/2454 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ
України від 02.10.2015 № 650)); п.10 складений з порушенням вимог Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказу МОЗ України від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких
дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю" та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами)); заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених
спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат закладу відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики). Зауваження не враховані, після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 26.11.2018 № 2611/02-М

31 ФОП Ягмур Мохаммед Н.М.
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська,
буд. 227, кв. 3
Ідентифікаційний код: 3057625233
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці, 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 Відомостей 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 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 27.11.2018 № 2711/04-М

32 ФОП Шуханов Микола Макарович
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Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Тімірязєва,
буд. 38, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2169816712
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
місця реєстрації суб'єкта господарювання між заявою про отримання ліцензії та
відомостями про реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Пункт 2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за
заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); гр.2, 3 п.7
Відомостей складені з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити режим робота та площу кабінету); 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"); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.11.2018 № 2711/05-М

33 ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"ЦЕНТР
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мельникова, буд. 81
Ідентифікаційний код: 41713679
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 ліцензія
МОЗ України від 31.08.2018 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 27.11.2018 № 2711/06-М
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34 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №288 "БІЛА ЛЕЛЕКА"ЗАПОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, буд. 8
Ідентифікаційний код: 26469964
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: відомості про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з порушенням додатка 2
до Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016
№285; п.1, 2 Відомостей складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої
наказами 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); п.2
складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться
у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті
35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених
спеціальностей); п.3, 4, 7, 11 складені з порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано задекларувати інформацію передбачену додатком 2); зазначений в п.7
Відомостей перелік наявних приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати відповідно
до функціонального призначення із зазначенням площі, спеціальностей та мінімального
переліку оснащення, яке необхідне для їх функціонування), крім того, забезпечити
наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної
допомоги); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"); п.9 складений з порушенням
вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних
працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997
№359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та від 28.10.2002р. №385 "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я").
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 28.11.2018 № 28/2811-М

35 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Перемоги, буд. 35
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Ідентифікаційний код: 03328913
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
задекларованих спеціальностей між п.1 та п.2 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості); п.2 Відомостей складений 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.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.3
Відомостей складений з порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити вид закладу охорони здоров'я та найменування юридичної особи); 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
спільного наказу МОЗ України та МВС України від 31.01.2013 №65/80 "Про затвердження
Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів"; 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), крім того, гр.5 п.8 складена з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити повне найменування виробника та моделі
наявного оснащення та зазначити інформацію щодо реквізитів документа про
метрологічну повірку, а саме: номер, дата, ким повірено); 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.10 Відомостей складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам визначеним наказом МОЗ України від 23.11.2007
№742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та 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.10 Відомостей не зазначена інформація щодо дати видачі свідоцтв про
проходження підвищення кваліфікації молодших спеціалістів. 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 28.11.2018 № 2811/02-М

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ТАЛЬНІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
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ДОПОМОГИ"
ОБЛАСТІ

ТАЛЬНІВСЬКОЇ

РАЙОННОЇ

РАДИ

ЧЕРКАСЬКОЇ

Місцезнаходження: Черкаська обл., Тальнівський р-н, м.Тальне, вул. Героїв Небесної
Сотні, буд. 65 А
Ідентифікаційний код: 41773113
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: інформація, зазначена
в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня 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". 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 28.11.2018 № 2811/04-М

37 ФОП Царьок Олена Юріївна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Перемоги, буд. 125, кв. 37
Ідентифікаційний код: 2729408366
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: методи, зазначені у п.2
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, не відповідають
інформації, що зазначена в п.7. 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 28.11.2018 № 2811/05-М

38 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Італійська, буд. 83
Ідентифікаційний код: 26338831
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності 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, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих
документів про затвердження положення про медичний кабінет; в п.6 рекомендовано
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зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги; гр.3, 4, 6 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка 2
до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність,
площу, а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає
можливість його ідентифікувати, рік випуску медичної техніки, виробів медичного
призначення, апаратури, приладів, інструментарію); 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 16.08.2010
№682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів" та від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень", крім
того забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання
невідкладної медичної допомоги); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"). 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 28.11.2018 № 29/2811-М

39 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, с. Торговиця,
вул. Сірка, буд. 15
Ідентифікаційний код: 38600846
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 (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати інформацію про
лікарів, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 №359
"Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, 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) та посадам,
які вони обіймають), крім того рекомендуємо в гр.6 п.9 Відомостей зазначити інформацію
відповідно до форми додатка 2 до Ліцензійних умов щодо сертифікатів спеціалістів
(спеціальність, серія, номер, дата, ким виданий), в гр.7 зазначити інформацію щодо
посвідчень про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій(спеціальність,
серія, номер, дата, ким видано, категорія)(за наявності); наявна неузгодженість інформації
між п.4 та п.7 Відомостей (рекомендовано структуру закладу охорони здоров’я узгодити з
переліком наявних приміщень); інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", Довідника кваліфікаційних
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характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та звернути
увагу на посади, які вони обіймають). 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 29.11.2018 № 2911/03-М

40 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПРИЛУЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Київська, буд. 98
Ідентифікаційний код: 40314763
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: інформація п.7
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не
відповідає п.4 (структуру закладу охорони здоров’я рекомендовано узгодити з переліком
наявних приміщень); п.7 Відомостей 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.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374
"Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці"); в гр.6 п.10 Відомостей зазначена
недостовірна інформація щодо свідоцтв про проходження підвищення кваліфікації
медичних сестер. 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 29.11.2018 № 2911/10-М

41 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВИШЕВИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" ВИШЕВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Вишевичі, вул. Миру,
буд. 18
Ідентифікаційний код: 42441172
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 вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про керівника ЗОЗ, кваліфікація
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якого відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454 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)). Зауваження не враховані, після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № 2911/11-М

42 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький,
вул. Б.Хмельницького, буд. 137
Ідентифікаційний код: 01994161
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці 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); приміщення, зазначені у п.7 Відомостей не розмежовані щодо
функціонального призначення із зазначенням обладнання та оснащення; 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.7 Відомостей 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", від 11.04.2005 № 158
"Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікарястоматолога та зубного техніка", від 04.10.2010 №951 "Про затвердження Примірних
табелів оснащення обладнанням, медичною технікою та виробами медичного призначення
(акушерсько-гінекологічна допомога)"; в п.7 Відомостей наявні кабінети, однак
спеціальності не задекларовані в п.1 Відомостей; в гр.5 п.8 Відомостей зазначені неповні
реквізити метрологічної повірки (ким видано документ); 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. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
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отримання.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № 2911/15-М

43 ФОП Фартачук Василь Васильович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.Рунгури,
вул. Франка, буд. 54
Ідентифікаційний код: 3111705318
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.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня зазначенний кабінет лікарястоматолога-хірурга, однак спеціальність "Хірургічна стоматологія" не задекларована 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 29.11.2018 № 2911/25-М

44 НЕКОМЕРЦІЙНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НОВОСІЛЬСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Нове Село,
вул. Франка, буд. 54
Ідентифікаційний код: 40284540
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.4 поданих
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) зазначений стоматологічний кабінет,
однак відсутня відповідна спеціальність в п.1; наявна розбіжність спеціальностей між п.1
та п.2 Відомостей; інформація п.7 Відомостей не відповідає п.4 (структуру закладу
охорони здоров’я рекомендовано узгодити з переліком наявних приміщень); п.10
складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості
про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №
1368/146350. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № 2911/27-М

45 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
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САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "СЛУЖБА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, корпус 1, офіс 2
Ідентифікаційний код: 42632617
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
спеціальностей між п.1 та п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (в п.1 Відомостей відсутня спеціальність "Організація і управління охороною
здоров'я"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № 2911/29-М

46 ФОП Данько Володимир Володимирович
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Стрий, вул. Обаля, буд. 23, кв. 4
Ідентифікаційний код: 2356016979
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: наказом МОЗ України
від 29.11.2018 №2220 «Про ліцензування медичної практики» прийнято рішення про
видачу фізичній особі-підприємцю Данько Володимиру Володимировичу ліцензії на
провадження господарської діяльності з медичної практики.
Реєстраційне досьє від 29.11.2018 № 2911/31-М

47 КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ЯСЛА-САДОК) №35 "ВИШЕНЬКА"
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Маяковського, буд. 27А
Ідентифікаційний код: 34941203
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності 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, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих
документів про затвердження положення про медичний кабінет; в п.6 рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги; п.7 складений з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність, площу,
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а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість
його ідентифікувати); 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 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 (необхідно
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці", а також зазначити повне
найменування виробника та моделі наявного оснащення та зазначити інформацію щодо
реквізитів документа про метрологічну повірку, а саме: номер, дата, ким повірено); п.10
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 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 в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву
про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 28.11.2018 № 30/2811-М

48 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, просп. Азовський, буд. 45/2
Ідентифікаційний код: 20516243
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності 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, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих
документів про затвердження положення про медичний кабінет; в п.6 рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги; гр.3, 4, 6 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка 2
до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність,
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площу, а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає
можливість його ідентифікувати, рік випуску медичної техніки, виробів медичного
призначення, апаратури, приладів, інструментарію); 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 16.08.2010
№682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів" та від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень", крім
того, забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання
невідкладної медичної допомоги); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці");
інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24
Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою" та зазначити спеціальність у гр.5). 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 28.11.2018 № 31/2811-М
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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: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)); п.1, 2 Відомостей складені з порушенням вимог
п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності
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, 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги
необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону
здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити
розпорядчих документів про затвердження положення про медичний кабінет; гр.3, 4, 6 п.7
складені з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити найменування кабінету, спеціальність, площу, а також повне найменування
виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість його ідентифікувати, рік
випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів,
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інструментарію); 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 16.08.2010 №682 "Про
удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та
від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень", крім того,
забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної
медичної допомоги); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"). 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.в п.6
рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта,
оскільки провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного
рівня надання медичної допомоги;
Реєстраційне досьє від 28.11.2018 № 32/2811-М
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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: подані відомості про
стан нічної 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
(рекомендовано вказати спеціальності 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, п.11 Ліцензійних умов
(необхідно визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту статті 35 Основ
законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей та
узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній практиці у відповідності до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом
МОЗ України від 29.03.2002 № 117); гр.3, 4, 6 п.7 Відомостей складені з порушенням
форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету,
спеціальність, площу, повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що
дає можливість його ідентифікувати, а також рік випуску медичної техніки, виробів
медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію); 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
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провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
наказу МОЗ України від 30.08.2005 №432/496 "Про удосконалення організації медичного
обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"; в п.8 відсутня інформація
щодо законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які необхідні для
провадження медичної практики та підлягають метрологічній повірці; задекларовану в
п.10 інформацію рекомендовано узгодити з вимогами Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та наказу
МОЗ 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 в отриманні
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 28.11.2018 № 33/2811-М
Всього: 50 справ
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