ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України

05.02.2019 № 312

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 "САНІТАСД"
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 22А
Ідентифікаційний код: 41925630
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,
видана МОЗ України від 19.10.2018 на провадження господарської діяльності з медичної
практики. Зауважуємо, що згідно з вимогами пп.10 п.13 Ліцензійних умов, у разі зміни
даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії,
ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування у місячний строк з дня настання
таких змін. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для
ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді). При
цьому, у повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які змінилися, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов.
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 01/2801-М

2 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУТІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Жовтнева, 23
Ідентифікаційний код: 01999537
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); подані Відомості не підписані здобувачем ліцензії або
уповноваженою на це особою. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 01/2901-М
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3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРДИЧІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Житомирська, буд. 42
Ідентифікаційний код: 38455891
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: відомості про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з порушенням вимог п.6
Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом
уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності)); п.10
Відомостей складений з порушенням вимог Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ
України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350); 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 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"). 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 30.01.2019 № 01/3001-М

4 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БАХМУТСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Бахмут, вул. Горбатова, буд. 63
Ідентифікаційний код: 33771982
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.9-10 складені з порушенням

3

вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних
працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997
№359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635) та Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 03/3001-М

5 ФОП Недоступ Олексій Миколайович
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Павлика, буд. 6, прим. 1А
Ідентифікаційний код: 2871520492
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: гр.3 п.7 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (необхідно зазначити спеціальності ззгідно з
номенклатурою, затвердженою наказом МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454); п.8 Відомостей складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
повірці"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву
про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 04/3001-М

6 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
"ВЕЛИКОМОСТІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ"

РАДИ

Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, с.Волиця, вул. Шевченка,
буд. 1А
Ідентифікаційний код: 03188872
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: відомості про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з порушенням постанови
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №285; подані Відомості складені з порушенням
вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються
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підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за
наявності)); п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням
профілю і рівня надання медичної допомоги); п.3-4 Відомостей складені з порушенням вимог
п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з
Переліком закладів охорони здоров'я, що затверджений наказом МОЗ України від 28.10.2002
№385 (зі змінами внесеними наказом МОЗ України від 16.05.2018 №933), зареєстрованим
Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); відповідно до інформації, зазначеної у
п.7 Відомостей наявні кабінети незаявлених спеціальностей; п.8 складений з порушенням
вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови
Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
повірці"); п.9 складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам 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); інформація,
зазначена в гр.6 п.9 Відомостей не узгоджується з формою додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити дату видачі сертифіката спеціаліста); п.10 Відомостей не відповідає
вимогам 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), додатково зазначаємо, що інформація про молодших спеціалістів зазначається
виключно в п.10 Відомостей; гр.6 п.10 складена з порушенням форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити дати видачі свідоцтв про проходження
підвищення кваліфікації та ким видані).
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 05/2901-М

7 ТОВАРИСТВО
"БУБНОВСЬКИЙ"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Харків, просп. Науки, буд. 45/3
Ідентифікаційний код: 42238302
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); п.7 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
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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 05.06.1998 №153 "Про
затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 05/3001-М

8 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКТИВ-МЕД"
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Гагаріна, буд. 47
Ідентифікаційний код: 42657448
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,
видана МОЗ України від 20.12.2018 на провадження господарської діяльності з медичної
практики. Зауважуємо, що згідно з вимогами пп.10 п.13 Ліцензійних умов, у разі зміни
даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії,
ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування у місячний строк з дня настання
таких змін. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для
ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді). При
цьому, у повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які змінилися, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов.
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 05/3101-М

9 ФОП Глущенко Юрій Олександрович
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Даргомижського, буд. 1, кв.18
Ідентифікаційний код: 2559412011
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; п.8 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі
засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці" та 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», крім того наявна розбіжність
дати останньої повірки та реквізитів документів про повірку). Зауваження не враховані,
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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 30.01.2019 № 06/3001-М

10 ФОП Ткач Олексій Олександрович
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Тарасівський, буд. 36, кв. 3
Ідентифікаційний код: 3364603579
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за спеціальностями необхідно
привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.10 Відомостей складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати відомості про
молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 07/2901-М

11 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ
"РІПКИ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Ріпки
Ідентифікаційний код: 03293445
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій
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працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (із змінами) враховуючи інформацію п.7 щодо надання медичної
допомоги (лікувальна фізкультура, фізіотерапія). Зауваження не враховані, після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 07/3101-М

12 ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 5
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів,
буд. 32
Ідентифікаційний код: 25716165
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати
спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"); інформація,
зазначена у п.4 Відомостей складена з порушенням пп.3 п.18 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати реквізити положення про медичний кабінет); в гр.3, 4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано вказати найменування
кабінету із зазначенням спеціальностей, медичні вироби та вироби медичного призначення 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, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу
МОЗ України від 16.08.2010 №682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів"); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 08/3001-М

13 ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 1
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, просп. Енергетиків, буд. 7
Ідентифікаційний код: 26251432
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: відомості про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з порушенням вимог п.6
Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом
уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності)); п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні
для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу
МОЗ України від 16.08.2010 №682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів"; гр.4 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка 2
до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити повне найменування виробника та моделі
наявного оснащення, що дає можливість його ідентифікувати); п.8 складений з порушенням
вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови
Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
повірці"); у гр.5, 6 п.10 Відомостей зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати
спеціальність, свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, номер,
дата, ким видано). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання
ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 08/3101-М

14 ФОП Колотвіна Вікторія Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Висоцького, буд. 16А, кв. 136
Ідентифікаційний код: 3054514423
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 відсутня інформація, що
передбачена формою Відомостей, що унеможливлює проведення оцінки відповідності
ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам. Звертаємо Вашу увагу,
ліцензування
провадження
господарської
діяльності
здійснюється
виключно
декларативним методом, шляхом заповнення Відомостей без подачі копії підтверджуючих
документів. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання. 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.

9

Ярославська, буд. 41 (м.Контрактова площа), тел.: (044) 425-05-26 під час якого заявнику
можуть надаватися роз'яснення щодо оформлення документів для отримання ліцензії на
медичну практику.
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 09/2801-М

15 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, просп. Західниий, буд. 4
Ідентифікаційний код: 26338860
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів
медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.12.2009
№1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень", крім того, кабінет для
провадження медичної практики рекомендовано укомплектувати аптечкою для надання
невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог, встановлених підпунктом 20 пункту
13 Ліцензійних умов; наявна розбіжність інформації між п.7 та п.8 щодо засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці. 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 30.01.2019 № 09/3001-М

16 ЕНЕРГОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
№7 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, бульвар Каштановий, буд. 1
Ідентифікаційний код: 25969647
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.4 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) відсутні реквізити
розпорядчих документів про затвердження положення про медичний кабінет; п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
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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"; гр.4 п.7 складеназ
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість його
ідентифікувати); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"); п.10
Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 10/3001-М

17 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ "ПОСМІШКА ПІЗНАЙКИ" №12
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Лісова, буд. 10
Ідентифікаційний код: 36421059
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, 4 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з порушенням вимог п.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 (зі
змінами від 16.05.2018 №933), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за
№892/7180); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо за спеціальностями та привести у відповідність до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом
МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); в п.1, 2 Відомостей відсутня спеціальність
"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 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 31.12.2009 №1095 "Питання
організації роботи кабінетів щеплень", від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів
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оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони
здоров'я" (із змінами) та від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»; п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"); дошкільний навчальний заклад не забезпечений спеціалістами за
заявленою лікарською спеціальністю "Стоматологія" (рекомендуємо укомплектувати штат
закладу відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики); п.10 складений
з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про
молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами)); інформацію, вказану в п.11 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до
форми 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 31.01.2019 № 10/3101-М

18 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ "РОМАШКА" №10 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Курчатова, буд. 30
Ідентифікаційний код: 34377841
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці рекомендовано зазначити окремо за кожною спеціальністю та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); в п.4 Відомостей
відсутні реквізити розпорядчих документів про затвердження положення про медичний
кабінет; приміщення, зазначені у п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням кабінетів, оснащення та обладнання; п.7 складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
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наказу МОЗ України від 30.08.2005 №432/496 "Про удосконалення організації медичного
обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" та від 31.12.2009 №1095
"Питання організації роботи кабінетів щеплень"); п.8 складений з порушенням вимог пп.7
п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"); п.10 Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117
(із змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання
ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 11/3001-М

19 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОПСКОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ НОВОПСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков,
вул. Українська, буд. 101 А
Ідентифікаційний код: 38763287
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: вид медичної
допомоги, зазначений у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтями 35¹35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.6 Відомостей рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву
про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 12/2801-М

20 ЕНЕРГОДАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ГІМНАЗІЯ "ГАРМОНІЯ"
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Українська, буд. 25А
Ідентифікаційний код: 26469421
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями у відповідності
до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами); в п.4 Відомостей відсутні
реквізити розпорядчих документів про затвердження положення про медичний кабінет; п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказу МОЗ України від 16.08.2010 №682 "Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та від 31.12.2009 №1095
"Питання організації роботи кабінетів щеплень"); гр. 4 п.7 складена з порушенням вимог
форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування виробника
та моделі наявного оснащення, що дає можливість його ідентифікувати); п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374
"Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці"); п.10 Відомостей складений з порушенням
вимог Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350), крім того, гр.4, 5 п.10 Відомостей складені
з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати основна
робота чи сумісництво, диплом (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано)). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 12/3001-М

21 Смольницький Олександр Григорович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Мукша
Китайгородська, вул. Майська, буд. 48А
Ідентифікаційний код: НА641892
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: згідно з наявною в
п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості)
інформацією про стаж роботи фізичної особи-підприємця виявлено порушення вимог

14

постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і організацій", 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" та п.5
Декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 №24-92 "Про впорядкування
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних
підприємств" (працівник бюджетної установи, що виконує обов’язки за керівною посадою
не може працювати за сумісництвом);
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 12/3101-М

22 ФОП Масловська Лілія Сергіївна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова,
буд. 15, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2505313286
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 (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог пп.1 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити спеціальність, за
якою провадитиметься медична практика); кабінет для провадження медичної практики
рекомендовано укомплектувати аптечкою для надання невідкладної медичної допомоги
відповідно до вимог, встановлених підпунктом 20 пункту 13 Ліцензійних умов;
інформація, зазначена у гр.7 п.11 Відомостей, не відповідає формі додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити ЗОЗ). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 13/2801-М

23 ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ
БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛІЦЕЙ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Лісова, буд. 21
Ідентифікаційний код: 26316999
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі

15

змінами)); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих документів про затвердження
положення про медичний кабінет; гр.4, 6 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка
2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити повне найменування виробника та
моделі наявного оснащення, що дає можливість його ідентифікувати, рік випуску
медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію);
п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказу МОЗ України від 16.08.2010 №682 "Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів"; п.8 складений з порушенням
вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"; інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 13/3001-М

24 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"ВЕСЕЛКА" № 8 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(ЯСЛА-САДОК)

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Українська, буд. 31
Ідентифікаційний код: 36652515
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами)); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих документів про затвердження
положення про медичний кабінет; гр.3, 4 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка
2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність,
площу, а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає
можливість його ідентифікувати); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів
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медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.12.2009
№1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень" та від 30.08.2005 №432/496 "Про
удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі"; п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"; 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", 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 30.01.2019 № 14/3001-М

25 ЕНЕРГОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ
№ 2 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, просп. Енергетиків, буд. 6
Ідентифікаційний код: 26251449
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці рекомендовано
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117
(зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); в п.3 Відомостей
необхідно зазначити інформацію щодо медичного кабінету; в п.4 Відомостей відсутні
реквізити розпорядчих документів про затвердження положення про медичний кабінет; п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні
для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу
МОЗ України від 16.08.2010 №682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів"; п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13
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Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"); у гр.5, 6, 7
п.10 Відомостей зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати диплом
(спеціальність, серія, номер, дата, ким видано), свідоцтво про проходження підвищення
кваліфікації (спеціальність, номер, дата, ким видано) та посвідчення про присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано,
категорія), крім того подані Відомості не підписані керівником та відсутня дата їх складання.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 15/3001-М

26 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІКА МЕД ОК"
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Курчатова, буд. 3
Ідентифікаційний код: 42428958
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.25
Ліцензійних умов (необхідно зазначити інформацію про лікарів, кваліфікація яких
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), крім того, вказані недостовірні відомості (2020 рік).
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 30.01.2019 № 17/3001-М

27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ДУБЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Дубно, вул. Грушевського, 105
Ідентифікаційний код: 26353612
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
інформації між п.4 та п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
(далі - Відомості) (структуру закладу охорони здоров’я рекомендовано узгодити з переліком
наявних приміщень); 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 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
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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" 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 відомості про медичного працівника, 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); п.10 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до вимог
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117
(зі змінами), крім того, зазначена недостовірна інформація в гр.7 п.10 щодо кваліфікаційних
документів Ожибко Н.М.; інформація щодо закладу охорони здоров'я, зазначена у п.11
Відомостей не відповідає п.3 та п.4. 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 30.01.2019 № 18/3001-М

28 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
"СВІТЛЯЧОК" № 3 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Молодіжна, буд. 21
Ідентифікаційний код: 34377808
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями у відповідності до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із
змінами); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих документів про затвердження
положення про медичний кабінет; п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів
медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення
із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог наказу МОЗ України від 30.08.2005 №432/496 "Про удосконалення
організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" та від
31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень", крім того, забезпечити
наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної
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допомоги); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
№ 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці"; п.10 Відомостей складений з порушенням вимог
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація
яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007
за № 1368/146350) та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 21/3001-М

29 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 97
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОСВІТИ
ІМЕНІ П.І.

"СЕРЕДНЯ
ШКІДЧЕНКА"

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 42
Ідентифікаційний код: 33275752
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої
наказом МОЗ України від 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"); методи, зазначені у п.2 Відомостей не розмежовані за спеціальностями
(рекомендовано вказати методи окремо); п.3, гр.3, 4 п.7 Відомостей складені з
порушенням додатка 2 до Ліцезійних умов (рекомендовано в п.3 вказати медичний кабінет,
найменування кабінетів із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей
молодших спеціалістів з медичною освітою, медичні вироби та вироби медичного
призначення із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість
їх ідентифікувати); в п.8 відсутня інформація щодо законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці з урахуванням кількості та моделей (рекомендовано забезпечити наявність засобів
вимірювальної техніки,враховуючи вимоги, встановлені постановою Кабінету Міністрів
України від 04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»; у гр. 7
п.10 Відомостей зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати дату посвідчення
про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 25.01.2019 № 2501/02-М
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30 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
РОКИТНЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
"РОКИТНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт Рокитне, вул. Вокзальна,
буд. 86
Ідентифікаційний код: 01994184
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); виявлена неузгодженість інформації між п.4 та п.7 Відомостей
(структуру закладу охорони здоров’я рекомендовано узгодити з переліком наявних
приміщень); в гр.3, 4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми відомостей
(рекомендовано розмежувати кабінети щодо функціонального призначення із зазначенням
спеціальностей, оснащення, вказати медичні вироби та вироби медичного призначення 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, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 02.03.2011 №127 "Про
затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень";
п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (необхідно
зазначити інформацію про лікарів, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ
України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів",
зареєстрованому Міністерством юстиції України 14.01.1998 за № 14/2454 (із змінами) 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 у п.10 Відомостей, не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; заклад охорони здоров’я не
забезпечений спеціалістами за заявленими спеціальностями
(рекомендуємо
укомплектувати штат відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог,
встановлених п.32 Ліцензійних умов). Зауваження не враховані, після усунення причин,
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що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 25.01.2019 № 2501/03-М

31 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БОРЩІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" БОРЩІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Борщівський р-н, м. Борщів, вул. Степана
Бандери, буд. 108
Ідентифікаційний код: 38232032
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: вид медичної
допомоги, зазначений у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтями 35¹35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.6 Відомостей рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги; п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.32
Ліцензійних умов (введені посади рекомендовано привести у відповідність до 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); інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 2801/03-М

32 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"

"ЦЕНТР
КИЄВО-

Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка,
вул. 40 років Жовтня, буд. 51
Ідентифікаційний код: 38943382
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: виявлена неузгодженість
інформації, зазначеної у п.4 та п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
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(далі - Відомості) (структуру закладу охорони здоров’я рекомендовано узгодити з переліком
приміщень, зазначених у п.7); п.6 Відомостей складений з порушенням вимог форми додатка 2
до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта, оскільки провадиться медична практика за спеціальностями, які
відносяться до екстреної медичної допомоги); приміщення, зазначені у п.7 Відомостей не
розмежовані щодо функціонального призначення із зазначенням кабінетів, оснащення та
обладнання; гр.3, 4 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити спеціальності, а також повне найменування виробника та моделі
наявного оснащення, що дає можливість його ідентифікувати); п.7 Відомостей складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність
медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу
медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими
МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при
цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 26.12.2018 №148
"Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони
здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу" та від
31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень");
п.9 Відомостей
складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості
про медичного 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), у гр.7 п.9
рекомендовано вказати дати освітньо-кваліфікаційних документів (в т.ч. кваліфікаційну
категорію в.о. головного лікаря закладу); 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)), крім того, у гр.7 п.10 рекомендовано вказати достовірну інформацію щодо
кваліфікаційних документів
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 2901/01-М

33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ
МЕДІК"
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Володимира Маяковського, буд. 26А
Ідентифікаційний код: 42626818
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 складенийз порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про лікарів відповідно до вимог
наказу МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії здобувач ліцензії може
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повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 2901/05-М

34 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"САЛАМАНДРА-ЗАКАРПАТТЯ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Нижнє Солотвино,
буд. 151А
Ідентифікаційний код: 39695043
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); в гр.5 п.10 Відомостей зазначена недостовірна інформація зодо дати
видачі диплому Брецко М.Ю.. 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 30.01.2019 № 3001/01-М

35 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ №1" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження:
Дніпропетровська
обл.,
Верхньодніпровський
р-н,
м. Верхньодніпровськ, вул. Поля, буд.27
Ідентифікаційний код: 03188263
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, 4 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені 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 (зі змінами від 16.05.2018 №933), зареєстрованим у 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 30.01.2019 № 3001/04-М

36 ТОВАРИСТВО
МЕДИЦИНА"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Гагаріна, буд. 26, каб. 301
Ідентифікаційний код: 42070431

"3Д
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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: документи, додані до
заяви про отримання ліцензії, складені з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійни
умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №285 "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики". 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 31.01.2019 № 3101/01-М

37 ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД"

ТОВАРИСТВО

"НОВГОРОД-

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, м. НовгородСіверський, вул. Залінійна, буд. 21А
Ідентифікаційний код: 00448077
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 (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). 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 31.01.2019 № 3101/06-М

38 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
ВЕЛИКОЛЮБІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь,
вул. Львівська, буд. 64
Ідентифікаційний код: 41839788
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: вид медичної
допомоги, зазначений у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтями 35¹35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.6 Відомостей рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки
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провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня
надання медичної допомоги. Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/09-М

39 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОЛАБ"
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 50, корпус 8
Ідентифікаційний код: 38407743
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: приміщення, зазначені
у п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не розмежовані щодо
кабінетів, функціонального призначення із зазначенням обладнання та оснащення. 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 31.01.2019 № 3101/10-М

40 ФОП Цуранков Руслан Ігорович
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки,
вул. Лобановського, буд. 25, кв. 74
Ідентифікаційний код: 3494614378
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів
медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
спеціальністю, за якою провадитиметься медична практика. 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 31.01.2019 № 3101/13-М

41 ФОП Альберт Гліб Євгенійович
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 45, кв. 43
Ідентифікаційний код: 1004692531
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
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у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
ідентифікаційного кодуї фізичної особи-підприємця між заявою та відомостями про
реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань; п.8 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/15-М

42 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
"ПУГАЧІВСЬКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, село Березневе
Ідентифікаційний код: 03188441
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
інформації щодо закладу охорони здоров’я між п.3, 4 та п.11 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (рекомендовано визначити вид закладу охорони
здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ
України від 28.10.2002 №385 (зі змінами від 16.05.2018 №933). Зауваження не враховані,
після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в
отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії
до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/17-М

43 БАРАТІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Баратівка
Ідентифікаційний код: 02770110
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, 4 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені 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 (зі змінами від 16.05.2018 №933), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
12.11.2002 за №892/7180). Зауваження не враховані, 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 31.01.2019 № 3101/18-М

44 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
СУМСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
ТА ПРАЦІ
Місцезнаходження: Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Мезенівка, вул. Заводська,
буд. 3
Ідентифікаційний код: 22980097
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.3-4 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з
порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони
здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ
України від 28.10.2002 №385 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 16.05.2018
№933). 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 31.01.2019 № 3101/26-М

45 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

РАДИ

Місцезнаходження: Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Таратутине, "Комплекс
будівель та споруд №1"
Ідентифікаційний код: 03189430
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.3-4 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з
порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони
здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ
України від 28.10.2002 №385 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 16.05.2018
№933). 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 31.01.2019 № 3101/31-М
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46 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"УШКАЛЬСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ"
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Верхньорогачицький р-н, с. Ушкалка,
вул. Гагаріна, буд. 36
Ідентифікаційний код: 25985971
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.3-4 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з
порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони
здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ
України від 28.10.2002 №385 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 16.05.2018
№933). 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 31.01.2019 № 3101/32-М

47 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО
ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ
Місцезнаходження: Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець, бульвар
Шевченка, буд.59
Ідентифікаційний код: 03189446
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.3-4 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з
порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони
здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ
України від 28.10.2002 №385 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 16.05.2018
№933). 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 31.01.2019 № 3101/33-М

48 КИЇВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бударіна, буд. 11
Ідентифікаційний код: 21462905
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.3-4 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
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зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з
порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони
здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ
України від 28.10.2002 №385 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 16.05.2018
№933). 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 31.01.2019 № 3101/34-М
Всього: 48 справ

Заступник Міністра

Бондар В.Є. 200 08 46
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