ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
охорони здоров'я України
13.12.2018 № 2337

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 "ВАН ЛАБ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. 8-го Березня, буд. 7, кв. 60
Ідентифікаційний код: 40865157
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): задекларовану в п.7 інформацію рекомендовано
узгодити з вимогами п.п.25 п.13 Ліцензійних умов з урахуванням рекомендацій,
встановлених "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить
біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами",
затверджених наказом МОЗ України від 24.01.2008 №26, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 07.02.2008 за №88/14779; згідно з наявними в п.11 відомостями про стаж
роботи керівника, виявлено порушення вимог постанова Кабінету Міністрів України від
03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і
організацій" та спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про
затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій" (працівник бюджетної установи, що виконує обов’язки за
керівною посадою не може працювати за сумісництвом). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № 01/3011-М

2 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ
ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1-А
Ідентифікаційний код: 34869316
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
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Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.2 складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних
умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); п.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); в п.4, п.7
Відомостей задекларовано інформацію про приміщення (кабінети) прийому лікарів, однак в
п.1 не заявлено відповідних спеціальностей; при цьому, наявна розбіжність структури
закладу охорони здоров'я між п.4 та п.7 поданих Відомостей; графа 3 п.7 Відомостей
передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть
провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей вказано неповну інформацію
відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного
призначення необхідно вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що
дає можливість їх ідентифікувати). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до
органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 02/0412-М

3 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник,
вул.Антонішина, буд. 60
Ідентифікаційний код: 01982703
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
найменування юридичної особи між заявою про отримання ліцензії 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 06.12.2018 № 02/0612-М

4 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК
ДИТИНИ "ГІППОКРАТ""
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Рибалка, буд. 9
Ідентифікаційний код: 02001713
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
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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),
крім того, вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими
статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; п.3 Відомостей
складений з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид
закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженого
наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
12.11.2002 за №892/7180). Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № 02/3011-М

5 КОМУНАЛЬНЕ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ
ЛІКАРНЯ №3"

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МІСЬКОЇ РАДИ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА

Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Карбишева, буд. 12
Ідентифікаційний код: 01994592
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.2 складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних
умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); наявна
неузгодженість структури закладу охорони здоров'я між п.4 та п.7 поданих Відомостей; графа
3 п.7 Відомостей містить неповну інформацію, що передбачена формою Відомостей
(рекомендовано: вказати спеціальності по всіх кабінетах (приміщеннях)); 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 клінічними протоколами, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення
із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог наказу МОЗ України від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження
примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень"). При цьому, в п.7
Відомостей наявні кабінети, відносно яких в п.1 не заявлено відповідних спеціальностей;
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гр.5 п.8 Відомостей містить неповні реквізити документа про метрологічну повірку
(рекомендовано: вказати найменування установи/закладу, що здійснив повірку). Пункти 9-10
складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635), від 07.09.1993 №198 «Про підвищення
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами); графи 6-7 п.9 містить недостовірну інформацію щодо реквізитів кваліфікаційних
документів та при цьому звертаємо увагу, форма Відомостей в гр.6-7 передбачає вказати
спеціальності, а не посади; в гр.7 п.10 Відомостей задекларовано неповні реквізити
кваліфікаційних документів молодших спеціалістів з медичною освітою. В пункті 9
Відомостей відсутня інформація про в.о. керівника заклад охорони здоров'я та відповідність
його кваліфікаційним вимогам, визначених п.24-28 Ліцензійних умов. Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання. Принагідно
зазначаємо, з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та з метою
сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до МОЗ України,
наказом МОЗ України від 09.04.2014 № 253, затверджено «Порядок особистого прийому
громадян у Міністерстві охорони здоров'я України».
Згідно затвердженого графіку
особистого прийому громадян, посадовою особою Управління ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги проводиться прийом громадян кожної середи з 14-00 до
16-00 за адресою: м.Київ, вул. Ярославська, буд. 41 (м.Контрактова площа), тел.: (044) 42505-26 під час якого заявнику можуть надаватися роз'яснення щодо оформлення документів
для отримання ліцензії на медичну практику.
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 0312/04-М

6 ФОП Шевченко Дмитро Сергійович
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Лобановського, буд. 41, кв. 24
Ідентифікаційний код: 3336718010
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
адреси реєстрації фізичної особи-підприємця між заявою та відомостями про реєстрацію, що
наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань. 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 03.12.2018 № 0312/08-М
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7 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
ХАРКІВСЬКИЙ
ГЕРІАТРИЧНИЙ
ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Ігоря Муратова, буд. 7
Ідентифікаційний код: 05425307
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.3 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.12 Ліцензійних
умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів
охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385, зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180). Зауваження не враховані, після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 04/0312-М

8 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"ПОЛТАВСЬКА
ГІМНАЗІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

№32

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Курчатова, буд. 8/9
Ідентифікаційний код: 21065653
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: в графі 6 п.10 задекларовано неповні реквізити кваліфікаційних
документів медичної сестри, що передбачені формою Відомостей. Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № 04/3011-М

9 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРЕМЕНЕЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" КРЕМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець, вул.
Горбача, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38440115
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: 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
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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"). 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 04.12.2018 № 0412/02-М

10 ФОП Забайрачний Олександр Юрійович
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 104, кв. 26
Ідентифікаційний код: 2961200137
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано: вказати відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 05/0412-М

11 КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №20 "ЧЕРВОНИЙ КАПЕЛЮШОК"
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Софіївська, буд. 5
Ідентифікаційний код: 34941250
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): наявна розбіжність спеціальностей між п.1 та п.2;
вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з профілем діяльності
закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ законодавства України про
охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у медичній практиці,
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рекомендовано узгодити з основними професійниими завданнями та обов'язками, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117
(зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); в п.4 Відомостей
не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет, що не узгоджується з вимогами
п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма графи 3 п.7 Відомостей
передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть
провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до
форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення
вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати); п.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 за профілем діяльності
закладу (медичного кабінету), при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
спільного наказу МОЗ/МОН від 30.08.2005 №432/496 "Про удосконалення організації
медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"; п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити засоби
вимірювальної техніки, що необхідні для провадження медичної практики з урахуванням
Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
№374); п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати
відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає
вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №
1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). При цьому, в гр.6 п.10 Відомостей задекларовані неповні
реквізити кваліфікаційних документів молодшого спеціаліста 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 05.12.2018 № 05/0512-М

12 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1"
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Лисичанськ, просп. Перемоги, буд. 56
Ідентифікаційний код: 38188020
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9-10 відомостей про
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стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені з порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635), від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших
спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 0512/04-М

13 КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
(ЯСЛА-САДОК)
№25
"РОМАШКА"
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, пров. Транспортний, буд. 8
Ідентифікаційний код: 34941271
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): вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано
узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,
що не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.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,
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374). При цьому, в
гр.5 п.8 не задекларовано інформацію щодо реквізитів документа про метрологічну повірку
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (вид документа, дата,
номер,найменування установи/органу, що здійснив повірку). Пункт 10 складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про молодших
спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України
від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від 07.09.1993
№198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною
освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та
Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117
(зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 06/0512-М

14 ПОЧАЇВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Кременецький р-н, м.Почаїв, вул. Шкільна,
буд. 36
Ідентифікаційний код: 03189529
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано: вказати відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). Формою Відомостей в п.9 передбачено декларувати інформацію виключно про
медичних працівників (лікарів). При цьому звертаємо увагу, що для провадження
господарської діяльності з медичної практики юридичною особою повинен бути створеній
заклад охорони здоров'я. Перелік закладів охорони здоров'я затверджено наказом МОЗ
України від 28.10.2002 №385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за
№892/7180. Враховуючи зазначене, рекомендовано у Відомостях задекларувати інформацію
про вид закладу охорони здоров'я, реквізити положення про нього та призначити керівника
закладу охорони здоров'я, з дотриманням кваліфікаційних умов, визначених п.24-28
Ліцензійних умов. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
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заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/07-М

15 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.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.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 (Кабанець А.С.), 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); наявна
розбіжність задекларованих спеціальностей між п.1 та п.2 Відомостей ("Медицина
невідкладних станів"). 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 06.12.2018 № 0612/11-М

16 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ МІСЬКЕ
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Семашка, буд. 9
Ідентифікаційний код: 23577802
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
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його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної
допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ
України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при
цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог 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); 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); ); в гр.7 п.10 Відомостей відсутня інформація, що
передбачена формою додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальність
згідно з номенклатурою, що затверджена наказом 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 06.12.2018 № 0612/12-М

17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9"

"ЦЕНТР

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Дудикіна, буд. 6
Ідентифікаційний код: 38969615
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 (Олійник О.Д.), 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 06.12.2018 № 0612/15-М

18 ТОВАРИСТВО
ПЛЮС"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Данила Щербанівського, 52, офіс 423, каб.6
Ідентифікаційний код: 42298864

"ЛІКАР
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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: наявна розбіжність
місцезнаходження юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань. В поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): гр.7 п.9
Відомостей містить недостовірні відомості щодо реквізитів кваліфікаційних документів в
частині найменування органу, що видав посвідчення про присвоєння (підтвердження)
відповідної кваліфікаційної категорії лікарю-ендокринологу; гр.5 п.10 Відомостей містить
неповні реквізити освітніх документів молодшого спеціаліста з медичною освітою
(спеціальність); п.11 Відомостей містить неповні відомості про стаж роботи керівника
закладу (рекомендовано: задекларувати найменування закладу охорони здоров'я за основним
місцем роботи). Принагідно звертаємо увагу, щодо необхідності дотримання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і організацій" та спільного наказу Мінпраці,
Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про затвердження Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" (працівник
бюджетної установи, що виконує обов’язки за керівною посадою не може працювати за
сумісництвом). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/18-М

19 ФОП Захуцький Юрій Віталійович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Шешукова, буд. 8А, кв. 54
Ідентифікаційний код: 2850617119
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
06.12.2018 № 2269 «Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної
крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством
охорони здоров’я України» затверджено рішення про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики.
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/27-М

20 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ТЕТЕРІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка, вул.
Шевченка, буд. 42
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Ідентифікаційний код: 40393782
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.28 Ліцензійних
умов (відсутня інформація про керівника закладу охорони здоров'я). Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/31-М

21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕЇВЕЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ
"МАТЕЇВЕЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.Матеївці, вул.
Відродження, буд. 10
Ідентифікаційний код: 41553351
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 06.12.2018 № 0612/32-М

22 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
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зазначаються тільки ті відомості, які змінилися, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов.
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/35-М

23 ФОП Симчера Василь Васильович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Сільце, вул. Центральна,
буд. 6
Ідентифікаційний код: 2820918870
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: наявна неузгодженість задекларованої інформації між п.1 та п.7, щодо
переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір провадити медичну
практику (рекомендовано: забезпечити наявність приміщень (кабінетів) та оснащення за
заявленими спеціальностями). 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 06.12.2018 № 0612/39-М

24 ФОП Молнар Адальберт Войтехович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Садова,
буд. 30
Ідентифікаційний код: 2401802475
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: згідно з наявними в п.11 відомостями про стаж роботи фізичної особипідприємця виявлено порушення вимог постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993
№245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і
організацій" та спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про
затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій" (працівник бюджетної установи, що виконує обов’язки за
керівною посадою не може працювати за сумісництвом). Після усунення причин, що стали
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підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/41-М

25 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
"ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
(НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ) ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Студентська,
буд. 14
Ідентифікаційний код: 25962929
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.3 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.12 Ліцензійних
умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів
охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385, зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180);
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/53-М

26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ХВОРОБ" ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Леонтовича, буд. 9/1, 11
Ідентифікаційний код: 41973328
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано: вказати відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає займаним посадам та вимогам наказів МОЗ України від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від 07.09.1993
№198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною
освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та
Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117
(зі змінами). Зауваження враховані частково, після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до
органу ліцензування заяву про її отримання.
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Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/58-М

27 КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
(ЯСЛА-САДОК)
№36
"ЧЕБУРАШКА"
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Північна, буд. 17
Ідентифікаційний код: 34941237
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,
що не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.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 за
профілем діяльності закладу (медичного кабінету), при цьому, перелік оснащення із
зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог спільного наказу МОЗ/МОН від 30.08.2005 №432/496 "Про
удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі"; п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7
Відомостей та Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,
що підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 №374). При цьому, в гр.5 п.8 не задекларовано інформацію щодо реквізитів
документа про метрологічну провірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки (вид документа, дата, номер, найменування установи/органу, що здійснив повірку).
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Пункт10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати
відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає
вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №
1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 07/0512-М

28 КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
(ЯСЛА-САДОК)
№ 40 "КАЛИНКА"
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Володимира Довганюка, буд.
93А
Ідентифікаційний код: 34622651
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,що
не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13
та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність медичного обладнання та
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виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги за
профілем діяльності закладу (медичного кабінету), при цьому, перелік оснащення із
зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог спільного наказу МОЗ/МОН від 30.08.2005 №432/496 "Про
удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі"; п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7
Відомостей та Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,
що підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 №374). При цьому, в гр.5 п.8 не задекларовано інформацію щодо реквізитів
документа про метрологічну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки (вид документа, дата, номер, найменування установи/органу, що здійснив повірку).
Пункт 10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати
відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає
вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №
1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 08/0512-М

29 КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛА (ЯСЛАСАДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 27 "СОНЕЧКО" БЕРДЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Яковлєва, буд. 8
Ідентифікаційний код: 34941266
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
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Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,
що не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.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). При цьому, в
гр.5 п.8 не задекларовано інформацію щодо реквізитів документа про метрологічну повірку
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (вид документа, дата, номер,
найменування установи/органу, що здійснив 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 05.12.2018 № 09/0512-М

30 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОСАНЖАРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт. Нові Санжари, вул.
Шевченка, буд. 51/49
Ідентифікаційний код: 37464470
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, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості) 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 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); інформація, зазначена у
п.10Відомостей не узгоджується з вимогами п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа
працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою спеціальністю відповідно до заявленого
переліку спеціальностей). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
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ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 09/0612-М

31 КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ЯСЛА-САДОК) №41 "КАЗКА" БЕРДЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Ямбольська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 20509668
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,
що не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); в п.8 Відомостей не задекларовано
інформацію щодо реквізитів документа про метрологічну повірку законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки (вид документа, дата, номер, найменування установи/органу,
що здійснив повірку). При цьому, п.8 рекомендовано узгодити з вимогами пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно: 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). Пункт10 складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про молодших
спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України
від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від 07.09.1993
№198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною
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освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та
Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117
(зі змінами). При цьому, гр.5-7 містять неповні реквізити освітніх та кваліфікаційних
документів молодшого спеціаліста 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 05.12.2018 № 10/0512-М

32 КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ (ЯСЛА-САДОК) №1 "СОНЕЧКО"
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Ульянових, буд. 21
Ідентифікаційний код: 34941224
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
місцезнаходження юридичної особи в частині найменування вулиці між заявою та
відомостями про реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В поданих відомостях про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з 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): до Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням
вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у відповідності до
номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); в п.4
Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет, що не
узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); в п.7 Відомостей не задекларовано
інформацію щодо загальної площі наявних приміщень (кабінетів); п.8 складений з
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порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити засоби
вимірювальної техніки, що необхідні для провадження медичної практики з урахуванням
Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
№374); п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати
відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає
вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №
1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 11/0512-М

33 КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ЯСЛА САДОК) № 34 "ОЛЕНКА"
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Димитрова, буд. 111
Ідентифікаційний код: 34941177
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
місцезнаходження юридичної особи в частині найменування вулиці між заявою та
відомостями про реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В поданих відомостях про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов
(далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов(рекомендовано:
спеціальності зазначити у відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ
України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2
вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами,
встановленими статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.4
Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет, що не
узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13
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та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги за
профілем діяльності закладу (медичного кабінету), при цьому, перелік оснащення із
зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог спільного наказу МОЗ/МОН від 30.08.2005 №432/496 "Про
удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі"; в п.8 Відомостей не задекларовано інформацію щодо реквізитів документа про
метрологічну провірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (вид
документа, дата, номер, найменування установи/органу, що здійснив повірку); п.10
складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості
про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №
1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 12/0512-М

34 КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
(ЯСЛА-САДОК)
№33
"СВІТЛЯЧОК"
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Кутузова, буд. 2-А
Ідентифікаційний код: 34941198
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,
що не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
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реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.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). При цьому, в
гр.5 п.8 не задекларовано інформацію щодо реквізитів документа про метрологічну провірку
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (вид документа, дата, номер,
найменування установи/органу, що здійснив повірку). Пункт10 складений з порушенням
вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про молодших спеціалістів з
медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007
№ 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). Графа 7 п.10 Відомостей містить неповні реквізити кваліфікаційних документів
молодшого спеціаліста 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 05.12.2018 № 13/0512-М

35 КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ (ЯСЛА-САДОК) № 37
"ПІЗНАЙКО" БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Верещагіна, буд. 6
Ідентифікаційний код: 34941182
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
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медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,
що не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.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 за
профілем діяльності закладу (медичного кабінету), при цьому, перелік оснащення із
зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог спільного наказу МОЗ/МОН від 30.08.2005 №432/496 "Про
удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі"; в п.8 Відомостей не задекларовано інформацію щодо реквізитів документа про
метрологічну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (вид
документа, дата, номер, найменування установи/органу, що здійснив повірку). При цьому, п.8
рекомендовано узгодити з вимогами пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно: 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). Пункт10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано: вказати відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 14/0512-М
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36 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОТІЇВСЬКА
АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
ПОТІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Потіївка, вул.
Заляського, буд. 14
Ідентифікаційний код: 41857828
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.28 Ліцензійних
умов (рекомендовано кваліфікацію керівника закладу охорони здоров'я привести у
відповідність до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами) та
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"). 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 06.12.2018 № 15/0612-М

37 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОСТРІЛИЩАНСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" НОВОСТРІЛИЩАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, смт Нові Стрілища, вул.
Шевченка, буд. 14
Ідентифікаційний код: 34815103
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: п.9 складений з порушенням вимог п.24-28 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про директора, кваліфікація 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
Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117
(зі змінами) (підтвердженням відповідності директора кваліфікаційним виимогам, є наявність
сертифіката лікаря-спеціаліста за спеціальністю Організація і управління охороною
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здоров'я"). При цьому, зазначені в гр.3 п.9 Відомостей лікарські посади рекомендовано
узгодити з вимогами наказу МОЗ України від 28.10.2002 №385 "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.11.2002 за №892/7180. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до
органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 25/0512-М

38 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СТАРОБОГОРОДЧАНСЬКА
НЕКОМЕРЦІЙНА
АМБУЛАТОРІЯ
ГРУПОВОЇ ПРАКТИКИ" СТАРОБОГОРОДЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Старі
Богородчани, вул. січових Стрільців, буд. 83
Ідентифікаційний код: 40247383
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): в п.1-2 відсутня інформація за спеціальністю
"Організація і управління охороною здоров'я"; 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 клінічними протоколами, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу
МОЗ України від 26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають
первинну медичну допомогу"; задекларовану в п.8 Відомостей інформацію про законодавчо
регульовані засоби вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації рекомендовано
узгодити з вимогами наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями» та при цьому,
в гр.5 п.8 задекларувати повні реквізити документів про метрологічну повірку
(найменування, дата, номер, найменування установи/органу, що здійснив повірку); п.9-10
складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635), від 07.09.1993 №198 «Про підвищення
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
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зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами); в п.9 Відомостей відсутня інформація про керівника закладу охорони здоров'я; в
п.9 у лікаря Олексин З.Б. задекларовані неповні реквізити кваліфікаційних документів. В
пункті 10 Відомостей задекларовані неповні реквізити освітніх та кваліфікаційних
документів 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 05.12.2018 № 26/0512-М

39 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, вул.
Центральна, буд. 72
Ідентифікаційний код: 38016132
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
наказами МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454) та від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"), крім того, вид
медичної допомоги рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтями 35¹-35²
Основ законодавства України про охорону здоров’я; 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"); 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.9-10 складені з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов, крім
того, п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
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зазначати відомості про лікарів, 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");
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 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 задекларованих спеціальностей в п.1 Відомостей
(рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням
вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов). Після усунення причин, що стали підставою
для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 29/0512-М

40 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДЕСНЯНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ДЕСНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, вул. Рибалка, буд. 6
Ідентифікаційний код: 40893412
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): вказаний вид медичної допомоги в п.2 рекомендовано
привести у відповідність з заявленими спеціальностями та вимогами, встановленими
статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.6 Відомостей
необхідно задекларувати реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження приміщень,
виданого на комунальне некомерційне підприємство. 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 30.11.2018 № 3011/04-М

41 БЕРДЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1 "НАДІЯ" БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Шмідта, буд. 12
Ідентифікаційний код: 22138348
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги) та вказати у форматі (так/ні); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити
положення про медичний кабінет, що не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в
п.6 Відомостей не задекларовано реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
об'єкта (медичного кабінету); форма графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати
найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них медичну
практику; в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми відомостей
(рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із зазначенням
повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.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). При цьому, в гр.5 п.8 не задекларовано інформацію щодо реквізитів
документа про метрологічну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки (вид документа, дата, номер, найменування установи/органу, що здійснив повірку). В
поданих Відомостях наявна неузгодженість інформації між п.10 та п.1-2 щодо заявленої
спеціальності та посади, на яку зарахований молодший спеціаліст 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 05.12.2018 № 31/0512-М

42 БЕРДЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ № 3 "СУЗІР'Я" БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Потійська, буд. 13
Ідентифікаційний код: 26338759
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
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Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,
що не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.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). При цьому, в
гр.5 п.8 не задекларовано інформацію щодо реквізитів документа про метрологічну повірку
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (вид документа, дата, номер,
найменування установи/органу, що здійснив повірку). Графа 6 п.10 Відомостей містить
неповні реквізити свідоцтва про підвищення кваліфікації молодшого спеціаліста з медичною
освітою, відповідно до форми Відомостей. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до
органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 32/0512-М

43 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 11
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, бульвар Шевченка, буд. 9
Ідентифікаційний код: 26338742
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
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12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійниими завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,
що не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.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 за
профілем діяльності закладу (медичного кабінету), 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"; в п.7 Відомостей не
зазначено площу кабінету та загальну площу наявних приміщень (кабінетів); п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність
засобів вимірювальної техніки, що необхідні для провадження медичної практики з
урахуванням Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,
що підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 №374). В гр.7 п.10 задекларовані неповні реквізити кваліфікаційних
документів молодшого спеціаліста з медичною освітою. Звертаємо увагу, подані Відомості не
відповідають формі Додатка 2 до Ліцензійних умов. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 33/0512-М

44 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 13
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Фестивальна, буд. 58/38
Ідентифікаційний код: 26338825
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
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зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,
що не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику та площу кабінету; в гр.4 п.7
Відомостей відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні
вироби та вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування
виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.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 за профілем діяльності закладу (медичного кабінету), 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"; п.8
складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
засоби вимірювальної техніки, що необхідні для провадження медичної практики з
урахуванням Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,
що підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 №374). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 34/0512-М

45 БЕРДЯНСЬКИЙ
"ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД -

КОМПЛЕКС
ДОШКІЛЬНИЙ
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НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" №1 "МРІЯ" БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, с. Нововасилівка, вул. Центральна,
буд. 5
Ідентифікаційний код: 26338765
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: заява про отримання
ліцензії не відповідає формі додатка 1 до Ліцензійних умов (не зазначено місцезнаходження
юридичної особи). В поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги
рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями
35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними
професійними завданнями та обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); в п.4 Відомостей не
задекларовано реквізити положення про медичний кабінет, що не узгоджується з вимогами
п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма графи 3 п.7 Відомостей
передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть
провадити в них медичну практику та їх площі; в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація
відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного
призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає
можливість їх ідентифікувати); п.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 за профілем
діяльності закладу (медичного кабінету), 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"; п.8 складений з порушенням
вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити засоби вимірювальної техніки,
що необхідні для провадження медичної практики з урахуванням Переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374). Графи
5, 7 п.10 Відомостей містять неповні реквізити освітніх та кваліфікаційних документів
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.
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Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 35/0512-М

46 БЕРДЯНСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС
"ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" №1 "МРІЯ" БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, с. Нововасилівка, вул. Центральна,
буд. 5
Ідентифікаційний код: 26338765
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: заява про отримання
ліцензії не відповідає формі додатка 1 до Ліцензійних умов (не зазначено місцезнаходження
юридичної особи). В поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги
рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями
35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними
професійними завданнями та обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); в п.4 Відомостей не
задекларовано реквізити положення про медичний кабінет, що не узгоджується з вимогами
п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма графи 3 п.7 Відомостей
передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть
провадити в них медичну практику та їх площі; в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація
відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного
призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає
можливість їх ідентифікувати); п.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 за профілем
діяльності закладу (медичного кабінету), 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"; п.8 складений з порушенням
вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити засоби вимірювальної техніки,
що необхідні для провадження медичної практики з урахуванням Переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
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повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374). Графи
5, 7 п.10 Відомостей містять неповні реквізити освітніх та кваліфікаційних документів
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 05.12.2018 № 36/0512-М

47 БЕРДЯНСЬКИЙ
МУНІЦИПАЛЬНИЙ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛІЦЕЙ

БЕРДЯНСЬКОЇ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Чехова, буд. 65
Ідентифікаційний код: 36096897
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.4 Відомостей не задекларовано реквізити положення про медичний кабінет,що
не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей не задекларовано
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (медичного кабінету); форма
графи 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.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 за
профілем діяльності закладу (медичного кабінету), 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"; 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
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категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
№374). При цьому, в гр.5 п.8 не задекларовано інформацію щодо реквізитів документа про
метрологічну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (вид
документа, дата, номер, найменування установи/органу, що здійснив повірку); п.10
складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості
про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №
1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). При цьому, гр. 6-7 містять неповні реквізити
кваліфікаційних документів молодшого спеціаліста з медичною освітою, відповідно до
форми Відомостей. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 37/0512-М

48 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКА ОБЛАСНА
СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 8
Ідентифікаційний код: 05492427
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 медичних працівників, 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 05.12.2018 № 38/0512-М

49 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ
ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Заводська, буд. 3
Ідентифікаційний код: 36055819
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
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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): зазначений в п.2 вид медичної допомоги за заявленими
спеціальностями рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я. В графі 5 п.8 Відомостей рекомендовано
задекларувати реквізити повірки засобів вимірювальної техніки щодо всіх наявних позицій з
урахуванням Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,
що підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 №374; зазначені в гр.3 п.9 лікарські посади рекомендовано привести у
відповідність з наказом МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.11.2002 за №892/7180; заклад охорони здоров'я не укомплектований
молодшими спеціалістами з медичною освітою (п.10) відповідно до профілю діяльності та
наявного в п.7 переліку кабінетів (приміщень) в частині провадження медичної практики за
фізіотерапевтичним профілем (рекомендовано укомплектувати штат з урахуванням вимог
наказів МОЗ України від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших
спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 39/0512-М

50 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
СЛУЖБИ КРОВІ"
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Українська, буд. 36
Ідентифікаційний код: 36636582
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 поданих 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 медичних працівників,
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 05.12.2018 № 40/0512-М
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51 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"СУДОВОВИШНЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, м.Судова Вишня, вул. Садова
бічна, буд. 3
Ідентифікаційний код: 03188990
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити спеціальності (п.2, п.7) згідно з номенклатурою, затвердженою
наказами МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350); в п.4
Відомостей не задекларовано інформацію щодо положення про заклад охорони здоров'я та
реквізити документа щодо його створення. При цьому, задекларована в п.4 структура не
узгоджується з заявленими в п.1 спеціальностями; в п.7 Відомостей задекларована неповна
інформація, що передбачена формою Відомостей ( рекомендовано: в гр.2 вказати
найменування закладу охорони здоров'я; в гр.3 вказати спеціальності); При цьому звертаємо
увагу, що в п.7 Відомостей задекларовано інформацію про кабінети (приміщення) з не
заявлених спеціальностей. п.7 рекомендовано узгодити з вимогами пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов та забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, за переліком спеціальностей (терапія, психіатрія). В
розділі "Кадрові вимоги" задекларовано недостовірну інформацію щодо реквізитів
кваліфікаційних документів лікарів (рекомендовано: узгодити інформацію щодо виду
кваліфікаційних документів, виданих лікарям, що підтверджують їх кваліфікацію) та при
цьому, в гр.6 п.9 декларується інформація про сертифікати лікарів-спеціалістів, в гр.7 про
посвідчення лікарів щодо присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії;
п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати
відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає
вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №
1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Звертаємо увагу суб’єкта господарювання, вимогами
Ліцензійних умов визначено, для провадження медичної практики юридичною особою,
необхідно створити заклад охорони здоров'я, виходячи з переліку, затвердженого наказом
МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я,
лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою
у закладах охорони здоров'я") та при цьому, забезпечити наявність керівника закладу охорони
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здоров'я, з урахуванням вимог, визначених вимогами п.24-28 Ліцензійних умов. Подані
Відомості оформлені з порушенням п.6 Ліцензійних умов. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 43/0512-М

52 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
НОВОЇ МЕДИЦИНИ "МІДАС"
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Троїцька, буд. 18/4
Ідентифікаційний код: 42553111
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): в п.1-2 відсутня інформація за спеціальністю
"Організація і управління охороною здоров'я"; зазначені в п.2 методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано розмежувати окремо по кожній
заявленій спеціальності з урахуванням основних професійних завдань та обов'язків,
визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 №117 (зі змінами); в п.4 Відомостей не задекларовано інформацію щодо
реквізитів положення про створений вид закладу охорони здоров'я, реквізити документа про
його створення та структуру закладу охорони здоров'я. При цьому, рекомендуємо узгодити
вид закладу охорони здоров'я з профілем діяльності з урахуванням вимог наказу МОЗ
України від 28.10.2002 №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я,
лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою
у закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за
№892/7180. Пункт 7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення
із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог наказу МОЗ України від 26.12.2018 №148 "Про затвердження
Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних
осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу"; вказана в п.7 Відомостей
загальна площа приміщень, що перебувають в експлуатації суб'єкта господарювання для
провадження медичної практики не відповідає площі зазначених кабінетів (приміщень); п.8
складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі
засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та
Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 №374) та при цьому, в гр.5 рекомендовано задекларувати реквізити документа про
метрологічну повірку (найменування, дата, номер, найменування установи/органу, що
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здійснив повірку). Принагідно звертаємо увагу, заклад охорони здоров'я не забезпечений
лікарями відповідно до переліку (кількості) наявних кабінетів закладу охорони здоров'я.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 44/0512-М

53 ФОП Сокаль Мар'яна Олегівна
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Стрий, Майдан Ринок, буд. 8/5
Ідентифікаційний код: 3277205141
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: спеціальності, за якими здобувач ліцензії має намір провадити медичну
практику, зазначені у п.1, п.2, п.3 необхідно привести у відповідність до номенклатури
спеціальностей, затвердженої наказами МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454 (вказати спеціальність, а не посаду); п.2
Відомостей складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити
методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями у
відповідності до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 54/0512-М
Всього:

Заступник Міністра

Бондар В.Є. 200 08 17
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