ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
14.02.2019 № 330

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛОГОВИЙ
БУДИНОК" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Медична, буд.7
Ідентифікаційний код: 21084107
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): пункт 2 Відомостей складений з порушенням вимог
пункту 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться в медичній практиці за
спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я" необхідно привести у
відповідність згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117); 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»,
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); принагідно звертаємо увагу, в гр.7 п.9-10 задекларовані неіснуючі дати видачі
посвідчень. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 04.02.2019 № 01/0402-М

2 ФОП Наконечний Андрій Михайлович
Місцезнаходження: м.Миколаїв, просп. Центральний, буд. 158, кв. 46
Ідентифікаційний код: 3365108679
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
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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; в заяві про отримання ліцензії не зазначене місце провадження
медичної практики. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 01/0502-М

3 БІЛИЦЬКИЙ БУДИНОК- ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО
ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Добропілля, м.Білицьке, вул. Праці, буд. 44
Ідентифікаційний код: 23597399
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"; наявна розбіжність спеціальностей між п.1
та п.2; зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за заявленими
спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності та основними
професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та крім цього, розмежувати за
кожною спеціальністю окремо; вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з
вимогами, встановленими статтею 35² Основ законодавства України про охорону здоров’я;
задекларована в п.3-4 Відомостей інформація не узгоджується з вимогами п. 12
Ліцензійних умов (зауважуємо, що для провадження господарської діяльності з медичної
практики юридичною особою повинен бути створений заклад охорони здоров'я. Перелік
закладів охорони здоров'я затверджено наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі
змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); в п.6
форма Відомостей передбачає вказати інформацію щодо реквізитів акта санітарноепідеміологічного обстеження об’єкта експертизи; зазначений в п.7 Відомостей перелік
наявних приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати відповідно до їх
функціонального призначення із зазначенням площі, спеціальностей та мінімальним
переліком оснащення, яке необхідне для функціонування відділень закладу охорони
здоров'я . Мінімальний перелік медичного оснащення, обладнання та виробів медичного
оснащення, які необхідні для функціонування закладу охорони здоров'я рекомендовано
узгодити, з урахуванням рекомендацій встановлених наказів МОЗ від 05.06.1998 №153
"Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами), від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та від 11.04.2005 №158
"Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікарястоматолога та зубного техніка"); в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до
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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) та при цьому, в гр.5 п.8
необхідно вказати реквізити документів про метрологічну 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); розділ «Кадрові вимоги» складений з порушенням п.32
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність щонайменше одного медичного
працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за заявленими спеціальностями в
п.1 Відомостей); в п.11 Відомостей 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 07.02.2019 № 01/0702-М

4 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
ОБЛАСНЕ КЛІНІЧНЕ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ФТИЗІАТРІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Бехтерева, буд.12
Ідентифікаційний код: 01985185
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній
практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності та
основними професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); зазначений в п.7
Відомостей перелік наявних приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати відповідно
до їх функціонального призначення із зазначенням площі, спеціальностей та мінімальним
переліком оснащення, яке необхідне для надання медичної допомоги. Мінімальний перелік
медичного оснащення, обладнання та виробів медичного оснащення, які необхідні для
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функціонування закладу охорони здоров'я рекомендовано узгодити, з урахуванням
рекомендацій встановлених наказами МОЗ України від 05.06.1998 № 153 «Про
затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я»; 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», 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, зазначені в гр.3 п.9
лікарські посади рекомендовано привести у відповідність з наказом МОЗ України від
28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я". Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 01.02.2019 № 0102/01-М

5 ФОП Калюжна Лідія Денисівна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 21/2, кв. 34
Ідентифікаційний код: 1436109298
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): графа 3 п.7 Відомостей передбачає вказати
найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них
медичну практику (рекомендовано: узгодити найменування кабінетів із зазначеними
спеціальностями); 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); зазначені в гр.3 п.9
лікарські посади рекомендовано привести у відповідність з наказом МОЗ України від
28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я". Після усунення причин, що стали підставою для прийняття

5

рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву
про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 01.02.2019 № 0102/02-М

6 ФОП Петренко Анастасія Вадимівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. О.Шовкуненка, буд. 8/20, кв. 115
Ідентифікаційний код: 3307916644
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в гр.3, 4 п.7 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) відсутня інформація
відповідно до форми відомостей (рекомендовано вказати спеціальності, за якими
провадитиметься медична практика, медичні вироби та вироби медичного призначення
вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати); в п.7 Відомостей наявний кабінет з незадекларованої спеціальності
(невропатолога); 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); наявна розбіжність
інформації щодо зайнятості фізичної особи-підприємця між п.9 та п.11 Відомостей
(рекомендовано вказати відомості про стаж роботи відповідно до запису в трудовій книжці
за останні п'ять років та основне місце роботи). 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 01.02.2019 № 0102/03-М

7 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ГЕНІЧЕСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ ГЕНІЧЕСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, пр-т Миру, 130
Ідентифікаційний код: 38212647
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
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найменування виробника та моделі рекомендовано розмежувати відповідно до
функціонального призначення із зазначенням оснащення та 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"; спеціальності, за якими
провадитиметься медична практика, зазначені у гр.3 п.7 рекомендовано привести у
відповідність до найменування кабінетів; інформація вказана 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); 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). 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 06.02.2019 № 02/0602-М

8 ФОП Сіміков Віктор Вікторович
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Рубіжне, просп. Московський, буд. 9, А, кв. 52
Ідентифікаційний код: 2629801836
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.9,
11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені з порушенням п.29
Ліцензійних умов (лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською
спеціальністю, допускаються до провадження медичної практики за цією спеціальністю після
проходження стажування згідно з порядком, встановленим МОЗ). 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 07.02.2019 № 02/0702-М

9 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13
Ідентифікаційний код: 01982985
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: кваліфікація акушерки
Видрич А.В., зазначена у п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
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господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня, не відповідає вимогам, встановленим Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117 (із змінами) та посаді, яку вана обіймає, крім того у гр.6 п.9
Відомостей зазначається інформація виключно про наявність сертифікатів (зазначене
свідоцтво). 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 04.02.2019 № 03/0402-М

10 ФОП Каржинерова Олена Григорівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 24-Б, кв. 61
Ідентифікаційний код: 3079508767
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 і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від
02.10.2015 № 650). 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 07.02.2019 № 03/0702-М

11 ФОП Сакуляк Віта Володимирівна
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Володимира
Великого, буд. 8, кв. 2
Ідентифікаційний код: 3173004745
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: не подані відомості
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня що затверджені додатком 2 до
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №285. 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 07.02.2019 № 04/0702-М

12 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-
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САНІТАРНА ЧАСТИНА М.НЕТІШИН"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Нетішин, вул. Лісова, буд. 1
Ідентифікаційний код: 40365451
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (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); 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 31.10.2011
№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); в гр.7 п.9 Відомостей
зазначена недостовірна інформація щодо дати видачі посвідчення Попову О.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 04.02.2019 № 0402/02-М

13 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОАЙДАРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Новоайдар,
вул. Незалежності, 20 З
Ідентифікаційний код: 38135969
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 наказами МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення

9

атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня
1998 року за № 14/2454 та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за
№ 1368/14635); наявна розбіжність заявлених спеціальностей між п.1 та п.2; зазначені в п.2
методи, що застосовуються в медичній практиці за заявленими спеціальностями
рекомендовано узгодити з профілем діяльності та основними професійними завданнями і
обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами); п.6 Відомостей складений з порушенням вимог форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться медична практика за
спеціальностями, які відносяться до вторинного рівня надання медичної допомоги); в гр.5
п.8 Відомостей рекомендовано задекларувати повні реквізити документів про метрологічну
повірку (назва, дата, номер, ким видано); 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», зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); гр.6-7 п.9 та гр.6-7 п.10
Відомостей містять неповні реквізити кваліфікаційних документів фахівців. 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 04.02.2019 № 0402/03-М

14 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї ТА
РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 16/1
Ідентифікаційний код: 25584290
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 (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за кожною заявленою спеціальністю окремо та у
відповідності до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
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затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117); в п.7 Відомостей перелік
наявних приміщень не розмежовано щодо функціонального призначення, п.7 Відомостей
складений з порушенням пп.25 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано привести у
відповідність до наказу МОЗ України від 24.01.2008 №26 "Організація роботи лабораторій
при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності
молекулярно-генетичними методами", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
07.02.2008 за №88/14779); у гр.5 п.8 Відомостей н скрізь вказані реквізити документа про
метрологічну повірку (рекомендовано вказати найменування документа, номер, дата та ким
видано); спеціальності, зазначені у гр.7 п.10 Відомостей, рекомендовано привести у
відповідність до номенклатури молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженої
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 04.02.2019 № 0402/05-М

15 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м.Горохів, вул.Паркова, 22 А
Ідентифікаційний код: 36708947
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.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано: вказати відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350 та Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", 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 04.02.2019 № 05/0402-М

16 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА БОГОДУХІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ
ПАНСІОНАТ
Місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський р-н, с.Зарябинка, вул. Шкільна,
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буд. 41
Ідентифікаційний код: 26106316
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); в п.1, 2 Відомостей не
задекларована спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я". Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 05/0602-М

17 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПИРЯТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ПИРЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Пирятинський р-н, м.Пирятин,
вул. Аврущенка, буд. 2
Ідентифікаційний код: 01999460
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо
функціонального призначення із зазначенням оснащення; п.9 Відомостей 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 і доповненнями, внесеними наказом МОЗ
України від 02.10.2015 № 650); 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), крім того в
гр.6 зазначена недостовірна інформація щодо дати видачі свідоцтва. Після усунення
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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 07.02.2019 № 05/0702-М

18 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧОРНОБАЇВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ЧОРНОБАЇВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, смт Чорнобай,
вул. Центральна, буд. 221
Ідентифікаційний код: 02005266
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 (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за кожною заявленою спеціальністю окремо та у
відповідності до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117); п.7 складений з порушенням
вимог пп.5 п.13 Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
наказів МОЗ України від 05.06.1998 № 153 "Про затвердження табелів оснащення
виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із
змінами), від 31.10.2011 № 739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою
та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру") та від та від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю
оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»; в
п.7 перелік наявних приміщень не розмежовано щодо функціонального призначення; у гр.5
п.8 Відомостей вказані не повні реквізити документа про метрологічну повірку
(рекомендовано вказати найменування документа, номер, дата та ким видано); відповідно
до інформації, зазначеної у п.9 Відомостей, кваліфікація лікарів не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести кваліфікацію
лікарів у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня
1998 року за №14/2454 (із змінами та доповненнями від 02.10.2015 №650) та від 28.10.2002
№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", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
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"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; наявна розбіжність
інформації між п.9 та п.11 Відомостей; заклад охорони здоров’я не забезпечений
молодшими спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо
укомплектувати штат медичних працівників відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 0502/02-М

19 ФОП Семенюк Віталій Володимирович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Покровське
Ідентифікаційний код: 2146714092
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; в заяві про отримання ліцензії не зазначене місце провадження
медичної практики; п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі-Відомості) складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог 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"; 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 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"), у гр.5 не зазначені реквізити документів про
метрологічну повірку; інформацію, вказану в п.11 Відомостей рекомендовано привести у
відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов та зазначити відомості за останні 5
років відповідно до запису в трудовій книжці. 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 06.02.2019 № 0602/06-М
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20 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНТА-Д"
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Маяковського, буд. 11А/2, прим. 181
Ідентифікаційний код: 41080213
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 02.03.2017 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 06.02.2019 № 0602/08-М

21 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАБОРАТОРІЯ "МИЛЛЕНИУМ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гуданова, буд. 9/11
Ідентифікаційний код: 32132962
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 згідно з номенклатурою, затвердженою наказом МОЗ
України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454); задекларовану в
п.3 інформацію рекомендовано узгодити з вимогами абзацу 2 п.п.2 п.12 Ліцензійних умов
(зауважуємо, що для провадження господарської діяльності з медичної практики
юридичною особою повинен бути створений 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); в п.4 Відомостей не
задекларовано інформація про установчі документи закладу охорони здоров'я
(положення); зазначений в п.7 Відомостей перелік наявних приміщень (кабінетів)
рекомендовано розмежувати відповідно до їх функціонального призначення із зазначенням
площі, спеціальностей та мінімальним переліком оснащення, яке необхідне для їх
функціонування. Мінімальний перелік медичного оснащення, обладнання та виробів
медичного оснащення рекомендовано узгодити, з урахуванням рекомендацій встановлених
наказами МОЗ України від 31.10.2011 № 739 "Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів
консультативно-діагностичного центру", від 05.06.1998 № 153 «Про затвердження табелів
оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони
здоров'я» та забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання
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невідкладної медичної допомоги; при цьому, задекларовану в п.7 інформацію
рекомендовано узгодити з вимогами щодо "Організації 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; графа 3 п.7
Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що
будуть провадити в них медичну практику; наявна неузгодженість структури закладу
охорони здоров'я між п.4 та п.7; п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та Переліком категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374); в гр.6-7 п.9-10 Відомостей
задекларовані неповні реквізити кваліфікаційних документів; 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"; 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
п.10 Відомостей задекларовано інформацію про фахівців, відносно яких не заявлено в п.1
спеціальностей; розділ «Кадрові вимоги» складений з порушенням п.32 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема
з числа працюючих за сумісництвом, за заявленими спеціальностями в п.1 Відомостей).
Пункт 11 Відомостей містить неповні відомості про стаж роботи керівника (рекомендовано
вказати найменування установи за основним місцем роботи). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 0602/10-М

22 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
"ГОРОБИНКА" №14 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Курчатова, буд. 33
Ідентифікаційний код: 36420982
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії не зазначене місце провадження медичної практики; в п.4 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
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його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних
умов (далі - Відомості) відсутні реквізити розпорядчих документів про затвердження
положення про медичний кабінет; п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13
та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 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 05.02.2019 № 07/0502-М

23 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ДЖЕНЕРАЛ ТЕРАПІ МЕДІКАЛ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Київська обл., м.Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 14, офіс
Ідентифікаційний код: 41029560
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в гр.6 п.9 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) зазначена
недостовірна інформація щодо сертифіката головного лікаря (ким виданий), крім того,
наявна невідповідність в часі роботи головного лікаря між п.11 та п.7 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 07.02.2019 № 07/0702-М

24 ПРИВАТНЕ
ЦЕНТР"

ПІДПРИЄМСТВО

"МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Правобережна, буд. 48, кв. 39
Ідентифікаційний код: 24388210
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): зазначені в п.2 Відомостей методи, що
застосовуватимуться в медичній практиці за заявленими спеціальностями необхідно
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", затверджений наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); в п.1-2 Відомостей відсутня інформація за
спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я"; задекларована в п.3-4
Відомостей інформація не узгоджується з вимогами п.12 Ліцензійних умов (зауважуємо,
що для провадження господарської діяльності з медичної практики юридичною особою
повинен бути створенній 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); в п.4 Відомостей не задекларовано структуру
закладу охорони здоров'я; графа 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування
кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, у тому
числі, забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання
невідкладної медичної допомоги, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998
№153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення
структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами), від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"); в п.7 та п.8 Відомостей
зазначені не всі законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які необхідні для
провадження господарської діяльності з медичної практики (рекомендовано: затвердити
перелік засобів вимірювальної техніки та вказати реквізити документа про повірку
уповноваженими органами або первинну повірку здійснену при виробництві); в гр.5 п.8
Відомостей задекларовані неповні реквізити документів про метрологічну повірку; форма
графи 7 п.9 Відомостей передбачає вказати спеціальності, а не посади; в п.9 Відомостей
задекларовано інформацію про фахівців, відносно яких не заявлено в п.1 спеціальностей;
згідно з наявними в п.11 відомостями про стаж роботи керівника закладу охорони здоров’я,
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
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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 07.02.2019 № 0702/01-М

25 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА
ЛІКАРНЯ №2"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Семашка, буд. 9
Ідентифікаційний код: 01994586
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. 8 Відомостей складений з порушення форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (в гр.5 п.8 рекомендовано задекларувати реквізити документів
метрологічної повірки); п.9 Відомостей 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 і
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 02.10.2015 № 650); 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), крім того, наявна недостовірна інформація щодо
дати видачі посвідчень; наявна розбіжність інформації між п.9 та п.11 Відомостей щодо
посади керівника ЗОЗ. 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 07.02.2019 № 0702/02-М

26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 16
Ідентифікаційний код: 37478567
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: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній
практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності та
основними професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); наявна
неузгодженість задекларованої інформації між п.4 та п.7 щодо структури закладу охорони
здоров'я; зазначений в п.7 Відомостей перелік наявних приміщень (кабінетів)
рекомендовано розмежувати відповідно до їх функціонального призначення із зазначенням
площі, спеціальностей та мінімальним переліком оснащення, яке необхідне для надання
медичної допомоги; п.9 розділу «Кадрові вимоги» Відомостей складений з порушенням
вимог п.24-25 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 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 07.02.2019 № 0702/08-М

27 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
"БОРИСПІЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО
ЛІКУВАННЯ"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бориспіль, вул. Котляревського, буд. 1
Ідентифікаційний код: 01994132
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній
практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності та
основними професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); в п.4 Відомостей
рекомендовано вказати повну структуру закладу охорони здоров'я; зазначений в п.7
Відомостей перелік наявних приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати відповідно
до їх функціонального призначення із зазначенням площі, спеціальностей та мінімальним
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переліком оснащення, яке необхідне для надання медичної допомоги; п.7 складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
наказу МОЗ України від 31.10.2011 № 735 "Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні
інтенсивного лікування"; в гр.5 п.8 Відомостей задекларовані неповні реквізити
метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки; 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», 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); 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"; в гр.6 п.9 Відомостей задекларовані неповні реквізити кваліфікаційних
документів; в поданих Відомостях наявна неузгодженість щодо керівника закладу охорони
здоров'я між п.11 та п.9, п.4. Принагідно 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 07.02.2019 № 0702/11-М

28 ФОП Головко Євген Сергійович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 7, кв. 89
Ідентифікаційний код: 3169416997
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, 11 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені з порушенням п.29
Ліцензійних умов (лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською
спеціальністю, допускаються до провадження медичної практики за цією спеціальністю
після проходження стажування згідно з порядком, встановленим МОЗ). 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
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ліцензування.
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/12-М

29 ФОП Горін Максим Павлович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Майорова, буд.7, кв. 263
Ідентифікаційний код: 2994002095
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано вказати медичні
вироби та вироби медичного призначення із зазначенням повного найменування
виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати та забезпечити наявність,
доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги);
п.7 поданих Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами, що
встановлені п.п.5, 20 п. 13 Ліцензійних умов (рекомендовано: узгодити наявний перелік
медичного обладнання, оснащення відповідно до профілю, рівня надання медичної
допомоги та заявлених спеціальностей); в п.8 Відомостей відсутні законодавчо регульовані
засоби вимірювальної техніки, які підлягають метрологічній повірці та необхідні для
надання медичної допомоги. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/13-М

30 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт Олександрівка,
вул. Жовтнева, буд. 193
Ідентифікаційний код: 41496257
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних
умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги
необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону
здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); п.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
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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 07.02.2019 № 0702/19-М

31 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАЛОВИСКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Оникієве,
вул. Перемоги, буд. 7А
Ідентифікаційний код: 01995203
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 складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ
законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей);
крім того наявна розбіжність інформації між п.2 та п.7 Відомостей щодо методів, що
застосовуються в медпрактиці (в п.7 наявна операційна); приміщення, вказані в п.7
Відомостей,
не розмежовані щодо функціонального призначення із зазначенням
оснащення; п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
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"); посади, зазначені у гр.3 п.9 Відомостей рекомендовано привести у
відповідність 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"; п.9 Відомостей
складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (необхідно зазначити інформацію
про лікарів, кваліфікація яких 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) (даліДовідник) та посадам, які вони обіймають, крім того, посади, зазанчені у гр.3 п.10
Відомостей рекомендовано привести у відповідність до Довідника; в п.11Відомостей
задекларована недостовірна інформація щодо призначення керівника ЗОЗ. Після усунення
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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 07.02.2019 № 0702/21-М

32 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Арсенія
Тарковського, буд. 7
Ідентифікаційний код: 01994913
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
складений з порушенням вимог 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), крім того, зазначена недостовірна
інформація щодо видачі посвідчень. 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 07.02.2019 № 0702/30-М

33 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 (далі-Відомості) 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 (зі змінами від 16.05.2018 №933), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); в п.4 Відомостей рекомендовано
вказати реквізити документа про утворення закладу охорони здоров'я (статут (положення)
про заклад охорони здоров'я із зазначенням дати та номера розпорядчого документа про
утворення закладу 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 04.02.2019 № 08/0402-М

34 ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС
"ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
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НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" № 9 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Лісова, буд. 11
Ідентифікаційний код: 33268813
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві не зазначене
місцезнаходження юридичної особи; в п.4 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) відсутні реквізити розпорядчих документів про затвердження положення про
медичний кабінет; приміщення, вказані в п.7 Відомостей,
не розмежовані щодо
функціонального призначення із зазначенням оснащення; п.7 складений з порушенням
вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу
медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими
МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика,
при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.12.2009
№1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень", крім того, забезпечити наявність,
доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги) 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 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами) та наказу МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за № 1368/146350). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 08/0502-М

35 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ "ДЖЕРЕЛЬЦЕ" №15 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Воїнів Інтернаціоналістів,
буд. 16
Ідентифікаційний код: 36421001
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): 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" та наказу МОЗ України від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи
кабінетів щеплень"; 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 реквізити документів про
метрологічну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці; в п.9 Відомостей задекларовано інформація про фахівця з
не заявленої в п.1 спеціальності; при цьому, в гр.3 п.9 необхідно вказати повну посаду
відповідно до наявної кваліфікації; 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); задекларована в п.9-10 Відомостей інформація не узгоджується з переліком
наявних приміщень (кабінетів) та їх профілем. 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 07.02.2019 № 08/0702-М

36 ФОП Богатир Іван Григорович
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Незалежності, буд. 37, кв. 18
Ідентифікаційний код: 3087420556
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: : 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
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 04.02.2019 № 09/0402-М

37 ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС
"ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ МІЖШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ
КОМБІНАТ"
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, просп. Будівельників, буд. 8
Ідентифікаційний код: 20528341
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги 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 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 реквізити документів про метрологічну повірку засобів вимірювальної
техніки, які перебувають в експлуатації. 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 07.02.2019 № 09/0702-М

27

38 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Великобагачанський р-н, селище Велика
Багачка, вул. Каштанова, буд. 21
Ідентифікаційний код: 01999201
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); п.10 Відомостей складений з порушенням
вимог 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.
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 10/0502-М

39 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМПЕНСУЮЧОГО
ТИПУ
"ЗОЛОТИЙ
КЛЮЧИК"
№5
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Молодіжна, буд. 35
Ідентифікаційний код: 36421017
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії не зазначено адресу провадження медичної практики. При цьому, наявна
розбіжність місцезнаходження юридичної особи між заявою та відомостями про
реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань в частині назви вулиці. В поданих відомостях про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): зазначені в п.2 методи, що 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
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медичної допомоги); задекларовану в п.3-4 Відомостей інформацію рекомендовано
узгодити з вимогами п.18 Ліцензійних умов; 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 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" та наказу
МОЗ України від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"; п.8
складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі
засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та
Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 №374) та при цьому, вказати реквізити документів про метрологічну 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 07.02.2019 № 10/0702-М

40 ДЕРЖАВНА
КОМПЛЕКСНОЇ
"ПРОЛІСОК"

РЕАБІЛІТАЦІЙНА
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ

УСТАНОВА
"ЦЕНТР
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Кравчука, буд. 6
Ідентифікаційний код: 23252081
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
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наявності)); заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до
заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов); : згідно з
наявною в п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості) інформацією про стаж роботи фізичної особи-підприємця виявлено порушення
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); наявна розбіжність інформації щодо посади
керівника закладу охорони здоров'я між п.7 та п.9,11 Відомостей; наявна розбіжність дати
зарахування керівника закладу охорони здоров'я на роботу та дати розпорядчого
документа, зазначених у п.11 Відомостей; посада керівника закладу охорони здоров'я не
відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження
переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; п.10 Відомостей
складений з порушенням 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), крім того у гр.7 зазначена недостовірна інформація щодо дати видачі посвідчення
(Ваплярук А.А.). 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 04.02.2019 № 11/0402-М

41 Стучіліна Тамара Євгеніївна
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 90, кв. 15
Ідентифікаційний код: АА891033
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 подані з
порушенням пп.2 п.3 статті 11 Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (відсутня копія паспорта здобувача ліцензії із відміткою органу державної
податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки
фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби)). 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 05.02.2019 № 11/0502-М
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42 ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС
"ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД I СТУПЕНЯ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" №6 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, просп. Будівельників, буд. 14
Ідентифікаційний код: 33268792
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії невірно задекларована інформація (рекомендовано: дотримуватися затвердженої
фоми та зазначати інформацію відповідно до форми). 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); задекларовану в п.3-4 Відомостей інформацію рекомендовано
узгодити з вимогами п.18 Ліцензійних умов; 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) та при цьому, вказати реквізити документів про метрологічну
повірку; в гр.6-7 п.9 Відомостей задекларовані неповні реквізити кваліфікаційних
документів фахівців; 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
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змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про
її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 11/0702-М

43 МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА
ПРАЦІ №1
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Лютнева, буд. 104/2
Ідентифікаційний код: 03190159
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії не вказано адресу провадження медичної практики. 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
наказами МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації
лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за
№ 14/2454 та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за №
1368/14635); зазначений в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з вимогами,
встановленими статтею 35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; крім цього,
п.2 Відомостей складений з порушенням вимог пункту 11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться в медичній практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано
привести у відповідність згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117); задекларована в п.3-4 Відомостей інформація не узгоджується з
вимогами п.12 Ліцензійних умов (зауважуємо, що для провадження господарської
діяльності з медичної практики юридичною особою повинен бути створений заклад
охорони здоров'я. Перелік закладів охорони здоров'я затверджено наказом МОЗ України від
28.10.2002 №385 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002
за №892/7180); в п.7 Відомостей відсутня інформація, що передбачена формою
(рекомендовано: в гр.2-вказати режим роботи закладу охорони здоров'я; гр.3- передбачає
вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них
медичну практику; в гр.4- необхідно вказати медичні вироби та вироби медичного
призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає
можливість їх ідентифікувати; в гр. 6- не задекларовано інформацію про технічний стан);
п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
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вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення
виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із
змінами), від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою
та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру"); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та Переліком категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374); в розділі р «Кадрові
вимоги» (п.9, 11) відсутня інформація про керівника закладу охорони здоров'я; в гр. 7 п.9 та
гр.6 п.10 Відомостей задекларовані неповні реквізити кваліфікаційних документів
фахівців. Принагідно 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 04.02.2019 № 12/0402-М

44 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
"ЧЕБУРАШКА" №4 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, просп. Будівельників, буд. 26
Ідентифікаційний код: 34377878
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії не зазначено адресу провадження медичної практики. В поданих відомостях про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): в гр.2 п.2 форма Відомостей передбачає зазначити
адресу провадження медичної практики; 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); задекларовану в п.3-4 Відомостей інформацію рекомендовано
узгодити з вимогами п.18 Ліцензійних умов; 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 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
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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) та при цьому, вказати реквізити документів про метрологічну повірку; в
гр.5-6 п.10 Відомостей задекларовані неповні реквізити освітніх та кваліфікаційних
кваліфікаційних документів фахівців; 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). 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 07.02.2019 № 12/0702-М

45 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"ТЕРЕМОК" № 7 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(ЯСЛА-САДОК)

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Українська, буд. 11А
Ідентифікаційний код: 36421043
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії не зазначено адресу провадження медичної практики. При цьому, наявна
розбіжність місцезнаходження юридичної особи між заявою та відомостями про
реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань в частині назви вулиці. 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.4 Відомостей інформацію
рекомендовано узгодити з вимогами п.18 Ліцензійних умов (вказати Положення про
медичний кабінет); 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
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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" та наказу
МОЗ України від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень";
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, вказати реквізити
документів про метрологічну повірку. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 13/0702-М

46 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
"СОПІЛОЧКА" №16 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Молодіжна, буд. 87
Ідентифікаційний код: 36652509
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії не зазначено місце провадження діяльності. В поданих відомостях про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних
умов (далі - Відомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за
заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності та основними
професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); задекларована в п.3-4 Відомостей
інформація не узгоджується з вимогами п.18 Ліцензійних умов; графа 3 п.7 Відомостей
передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть
провадити в них медичну практику; 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 реквізити документів щодо метрологічної
повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які перебувають в
експлуатації та підлягають метрологічній повірці; п.10 складений з порушенням вимог п.26
Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про молодших спеціалістів з
медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
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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 07.02.2019 № 14/0702-М

47 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) "ЗОЛОТА
РИБКА" №13 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Лісова, буд. 17
Ідентифікаційний код: 36421038
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії не зазначено адресу провадження медичної практики. 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):
в гр.2 п.2 форма Відомостей передбачає зазначити адресу провадження медичної
практики; 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); задекларовану в п.3-4 Відомостей інформацію рекомендовано узгодити з
вимогами п.18 Ліцензійних умов; 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 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

36

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,
вказати реквізити документів про метрологічну 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 07.02.2019 № 15/0702-М

48 ОНУФРІЇВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, селище Онуфріївка,
вул. Першотравнева, буд. 1
Ідентифікаційний код: 03190372
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії не зазначено адресу провадження медичної практики. 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"; задекларована в п.3-4 Відомостей
інформація не узгоджується з вимогами п.12 Ліцензійних умов (зауважуємо, що для
провадження господарської діяльності з медичної практики юридичною особою повинен
бути створенній заклад охорони здоров'я. Перелік закладів охорони здоров'я затверджено
наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); в п.4 Відомостей не задекларовано структуру
закладу охорони 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 05.06.1998 №153 "Про
затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами), від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та від 11.04.2005 №158
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"Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікарястоматолога та зубного техніка"); 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 вказати повні реквізити
документів про метрологічну повірку; розділ «Кадрові вимоги» складений з порушенням
п.28 Ліцензійних умов (відсутня інформація про керівника закладу охорони здоров'я);
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"; 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). 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 07.02.2019 № 17/0702-М

49 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: 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 і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від
02.10.2015 № 650). 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 07.02.2019 № 18/0702-М

50 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТ
КЛІНІК"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10
Ідентифікаційний код: 42428366
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 складений з порушенням
Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016
№285 (відсутня передопераційна). 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 07.02.2019 № 21/0702-М

51 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ЛАБОРАТОРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 8, кв. 3
Ідентифікаційний код: 42035533
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: задекларована в п.3-4 інформація щодо створеного виду закладу
охорони здоров'я не узгоджується з переліком заявлених спеціальностей та наявною
матеріально-технічною базою. 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 07.02.2019 № 23/0702-М

52 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
БЕРЕСТЕЧКІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ №2

ПІДПРИЄМСТВО

Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м.Берестечко,
вул. Незалежності, буд. 71
Ідентифікаційний код: 01982885
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
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про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній
практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності та
основними професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); 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); зазначений в п.7 Відомостей
перелік наявних приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати відповідно до їх
функціонального призначення із зазначенням площі, спеціальностей та мінімальним
переліком оснащення, яке необхідне для функціонування закладу охорони здоров'я .
Мінімальний перелік медичного оснащення, обладнання та виробів медичного оснащення,
які необхідні для функціонування закладу охорони здоров'я рекомендовано узгодити, з
урахуванням рекомендацій встановлених наказом 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"; в
п.9 Відомостей задекларовано інформацію про фахівців, відносно яких не заявлено
спеціальностей в.1; розділ «Кадрові вимоги» складений з порушенням п.32 Ліцензійних
умов (рекомендовано забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника,
зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за заявленими спеціальностями в п.1
Відомостей); в п.10 Відомостей задекларовані неповні реквізити освітніх та
кваліфікаційних документів фахівців; при цьому, зазначені в гр.3 п.10 посади
рекомендовано узгодити з Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений 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 07.02.2019 № 25/0702-М

53 ФОП Герасименко Олена Володимирівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Стратегічне шосе, буд. 35, кв. 10
Ідентифікаційний код: 3007523504
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 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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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); кабінет для провадження медичної практики рекомендовано
укомплектувати аптечкою для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до
вимог, встановлених підпунктом 20 пункту 13 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 07.02.2019 № 28/0702-М

54 ФОП Пахомов Валерій Єгорович
Місцезнаходження: Львівська обл., Радехівський р-н, м. Радехів, вул. Сонячна,
буд. 28
Ідентифікаційний код: 1888708170
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, гр.2 п.7
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 зазначити виключно прізвище,
ім'я, по батькові та медичну спеціальність, за якою провадитиметься медична практика).
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 07.02.2019 № 29/0702-М
Всього: 54 справи

Заступник Міністра
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