ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
21.02.2019 № 430

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики
1 СУМСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ

Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, с. Сад, вул. Паркова, 2 А
Ідентифікаційний код: 01981498
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 10.10.2013 серії АЕ №282962 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 12.02.2019 № 01/1202-М

2 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СЛОБОЖАНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське,
вул. Дружби, 12
Ідентифікаційний код: 02003184
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 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24
Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
спеціалістів до 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 14.02.2019 № 01/1402-М
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3 ФОП Кирилова Інна Григорівна

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Липинського, буд. 11/150
Ідентифікаційний код: 2927408463
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.6 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня задекларована недостовірна
інформація щодо реквізитів акта санітарно-епідеміологічного обстеження приміщень.
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 11.02.2019 № 03/1102-М

4 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В.СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Шевченка, 23
Ідентифікаційний код: 01999106
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних
умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
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 09.07.2009 №496 "Про
затвердження Примірного табеля оснащення медичним обладнанням та виробами
медичного призначення обласної (обласної клінічної), республіканської клінічної
лікарні"); 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), крім того в п.9 Відомостей рекомендовано задекларувати інформацію про
керівника ЗОЗ); п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24
Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
спеціалістів до 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
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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); наявна неузгодженість інформації щодо
призначення керівником ЗОЗ між п.11 та п.4. Після усунення причин, що стали підставою
для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 03/1202-М

5 ЕНЕРГОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ
№ 4 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Лісова, буд. 21
Ідентифікаційний код: 26251426
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
задекларованих спеціальностей між п.1 та п.2 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості); п.1 Відомостей складений з порушенням вимог
п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальність відповідно до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою"); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих
документів про затвердження положення про медичний кабінет; п.7 складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказу МОЗ України від 16.08.2010 №682 "Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів"); 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 (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 03/1402-М

6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВОВИРОБНИЧА ФІРМА"ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ"

Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Анатолія Живова, буд. 11, офіс 201
Ідентифікаційний код: 42480431
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: згідно з наявними в п.11 відомостями про стаж роботи керівника
виявлено порушення вимог постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245
"Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій"
та спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про
затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій" (працівник бюджетної установи, що виконує
обов’язки за керівною посадою не може працювати за сумісництвом). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 08.02.2019 № 04/0802-М

7 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУБЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ"

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, вул. Старо-Троїцька, буд. 19
Ідентифікаційний код: 13962367
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.1-2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не задекларована
спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я"; 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); приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням оснащення, наявний невідповідний набір приміщень та площ
(відсутня передопераційна); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та
п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та від
11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого
місця лікаря-стоматолога та зубного техніка"); п.8 Відомостей не відповідає формі
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), крім того вказати повну інформацію у гр.7 п.9);
інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими
п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
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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)); 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 12.02.2019 № 04/1202-М

8 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСНА
СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА
ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Грузиненка, 6/1
Ідентифікаційний код: 02005616
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
неузгодженість інформації між п.4 та п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості); 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 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
форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення
вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати, а також найменування кабінетів привести у відповідність до
спеціальностей); п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та узгодити інформацію між гр.6
та 7. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про
її отримання.
Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 04/1402-М

9 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ШИШАЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ " ШИШАЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Шишацький р-н, смт Шишаки, вул. Легейди,
буд.50
Ідентифікаційний код: 01999543
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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: 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.9 Відомостей складений з
порушення форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в гр.5 рекомендовано задекларувати
реквізити диплома головного лікаря Хорольської М.М. та Іващенко О.В.). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 06/1202-М

10 ФОП Люта Світлана Віталіївна

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Клочківська, буд. 186В, кв. 34
Ідентифікаційний код: 2312701384
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: згідно з наявними в п.11 відомостями про стаж роботи фізичної особипідприємця виявлено порушення вимог постанова Кабінету Міністрів України від
03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ і організацій" та спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.1993
№43 "Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій" (працівник бюджетної установи, що
виконує обов’язки за керівною посадою не може працювати за сумісництвом) та вимог
Декрету Кабінету Міністрів України від в 31.12.1992 № 24-92 "Про впорядкування
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних
підприємств". 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 13.02.2019 № 06/1302-М

11 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Миру, буд. 61
Ідентифікаційний код: 24153435
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
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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"); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних
умов (необхідно зазначити інформацію про лікарів, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказів МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації
лікарів", зареєстрованому Міністерством юстиції України 14.01.1998 за № 14/2454 (із
змінами) та від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я,
лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною
освітою у закладах охорони здоров'я"); 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); п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами,
встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до 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), крім того,
наявна інформація про спеціалістів, спеціальності яких не задекларовані в п.1
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 14.02.2019 № 06/1402-М

12 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗІНЬКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗІНЬКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:
Полтавська
обл.,
Зіньківський
р-н,
м.Зіньків,
вул.Червоноармійська, буд.21
Ідентифікаційний код: 01999276
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за спеціальностями необхідно
привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами)); п.9
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Відомостей складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (необхідно зазначити
інформацію про лікарів, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованому
Міністерством юстиції України 14.01.1998 за № 14/2454 (із змінами) та від 28.10.2002р.
№385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських
посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони
здоров'я"); інформація, зазначена 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)); 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 12.02.2019 № 07/1202-М

13 ФОП Масловська Лілія Сергіївна

Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова,
буд. 15, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2505313286
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація, зазначена
у п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, не відповідає формі
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити ЗОЗ). Зауваження не враховане,
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 14.02.2019 № 07/1402-М

14 КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КИЇВСЬКА
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №7

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Котельникова, 95
Ідентифікаційний код: 05494840
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
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 11.11.2010 серії АВ №567683 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 20.01.2021 № 08/1202-М
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15 ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСНА
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ

ТОВАРИСТВА

Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, просп. Центральний, буд. 17
Ідентифікаційний код: 02940121
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): наявна розбіжність спеціальностей між п.1 та п.2 ( в
п.2 пропущено спеціальність "Ультразвукова діагностика"); наявна розбіжність структури
закладу охорони здоров'я між п.4 та п.7 (в п.4 задекларовано 2 кабінети лікаря з
ультразвукової діагностики, однак в п.7 задекларовано 1 кабінет); в гр.7 п.9 Відомостей у
головного лікаря задекларовано неповні реквізити кваліфікаційних документів (вказати
категорію, яка присвоєна (підтверджена). 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 13.02.2019 № 08/1302-М

16 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА
ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Шевченка, 34
Ідентифікаційний код: 01204348
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.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 09.07.2009 №496 "Про затвердження Примірного табеля оснащення медичним
обладнанням та виробами медичного призначення обласної (обласної клінічної),
республіканської клінічної лікарні"); 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) та Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
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наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); інформацію, зазначену у гр.6, 7
п.10 Відомостей рекомендовано привести до вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(вказати дату видачі свідоцтв та 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 14.02.2019 № 08/1402-М

17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"

Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Овідіополь,
вул. Вертелецького, 24
Ідентифікаційний код: 38696671
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: приміщення, вказані в
п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) 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 наказів МОЗ України від 26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля
матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну допомогу", від 31.12.2009 №1095 "Питання
організації роботи кабінетів щеплень", крім того, наявні кабінети з незаявлених
спеціальностей; інформацію щодо головного лікаря, зазанчену у 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.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказів МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за № 1368/146350, 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", затвердженому та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)), крім того
рекомендуємо у гр.6, 7 п.10 зазначити повну інформацію відповідно до форми додатка 2
до Ліцензійних умов; наявна розбіжність інформації між п.9 та п.11 Відомостей. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 08.02.2019 № 0802/01-М
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18 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №77" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Нестерова, буд. 29
Ідентифікаційний код: 26508428
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
задекларованих спеціальностей між п.1 та п.2 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості); п.2 Відомостей складений з порушенням вимог
п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальність відповідно до номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою"); в п.3 Відомостей рекомендовано вказати інформацію
про медичний кабінет; в гр.6 п.10 зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати
інформацію про свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціальність).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 08.02.2019 № 0802/02-М

19 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКАР
ПЛЮС"

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Данила Щербанівського, 52, офіс 423, каб.6
Ідентифікаційний код: 42298864
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 провадження медичної практики між заявою та поданими відомостями 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. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про
її отримання.
Реєстраційне досьє від 08.02.2019 № 0802/04-М

20 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА
ЗДОРОВА НАЦІЯ"

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 25В, блок 28, кімната 4
Ідентифікаційний код: 39814502
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
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медичної допомоги); інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); згідно з наявною в п.11
Відомостей 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 08.02.2019 № 0802/06-М

21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Кропивницький, вул. Преображенська, 79/35
Ідентифікаційний код: 01994921
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1 та гр.3 п.2
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості)
складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності
відповідно до номенклатури, затвердженої наказами МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та від 19.12.1997 №359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454); наявна розбіжність задекларованих
спеціальностей між п.1 та п.2 відомостей; 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); інформацію,
зазначену у п.4, 7, 8 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до форми
додатка 2 до Ліцензійних умов; в гр.7 п.9 Відомостей зазначена недостовірна інформація
щодо дати видачі посвідчення Бондар С.М.; п.10 складений з порушенням вимог п.26
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про молодших спеціалістів з
медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від
07.09.1993 №148 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та
фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993
року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами), крім того рекомендовано скрізь вказати інформацію в гр.5
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та 7; 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). 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 13.02.2019 № 09/1302-М

22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЛІКАРНЯ №1" КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 17
Ідентифікаційний код: 01990826
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) та вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано: спеціальності
зазначити у відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635);
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"), крім того, наявна
розбіжність методів, що застосовуватимуться в медпрактиці між п.2 та п.7 Відомостей;
інформація, зазначена в гр.6, 7 п.9 Відомостей не узгоджується з формою додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити сертифікат спеціаліста (спеціальність, серія,
номер, дата, ким виданий та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної
категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія); 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); 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
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прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 10/1202-М

23 МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА
ПРАЦІ №2

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, бульвар Приморський, буд. 29
Ідентифікаційний код: 22042223
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 постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №285 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики»; інформацію, зазначену у п.1, 2, 3, 4, 7, 8 відомостей про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) рекомендовано привести у
відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов; п.3, 4 Відомостей складені з
порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони
здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, 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.6 рекомендовано зазначити
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться
медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання
медичної допомоги; п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 Ліцензійних
умов (перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"); заклад
охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей
(рекомендуємо укомплектувати штат медичних працівників відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов та зазначити
інформацію про керівника заклад 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); в п.11 Відомостей рекомендовано зазначити інформацію
про керівника заклад 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 13.02.2019 № 10/1302-М
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24 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"САХНОВЩИНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ
САХНОВЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Місцезнаходження: Харківська обл., Сахновщинський р-н, смт Сахновщина,
вул. Полтавська, буд. 75
Ідентифікаційний код: 02002658
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: за адресою
провадження медпрактики: смт Сахновщина, Тарасів шлях, 67: наява розбіжність
інформації щодо застосування методів (хірургічні втручання) між п.2 та п.7 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня; за адресою провадження
медпрактики: смт Сахновщина, вул. Полтавська, 75: в гр.6 п.10 Відомостей
рекомендовано вказати рік видачі посвідчення Молошиній С.О.. 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 14.02.2019 № 10/1402-М

25 ЖИТОМИРСЬКИЙ
ГЕРІАТРИЧНИЙ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ПАНСІОНАТ

Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка,
вул. Інтернатна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 03188487
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, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних
умов (далі - Відомості) складені з порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 02.03.2016 №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики»; п.1-2 Відомостей складені з порушенням
вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до
номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою"), крім того не задекларована спеціальність
«Організація і управління охороною здоров’я); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); п.3, 4
Відомостей складені з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано
визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я,
затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі змінами від 16.05.2018
№933), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); п.7
Відомостей складений з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов, крім того, п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано

16

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 п.7 Відомостей наявні кабінети, однак спеціальності не
задекларовані в п.1; п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"); п.9
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), крім того в п.9
Відомостей рекомендовано задекларувати інформацію про керівника ЗОЗ та привести у
відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов інформацію, зазначену у гр.6 та 7;
п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до 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); в п.11 Відомостей рекомендовано задекларувати інформацію про
керівника ЗОЗ відповідно до запису в трудовій книжці за останні 5 років. 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 12.02.2019 № 11/1202-М

26 БЕРДЯНСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛІЦЕЙ

БЕРДЯНСЬКОЇ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Чехова, буд. 65
Ідентифікаційний код: 36096897
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за кожною заявленою спеціальністю окремо у
відповідності до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами); п.8 Відомостей
складений з порушення форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в гр.5 п.8 рекомендовано
задекларувати реквізити документів метрологічної повірки); інформація, зазначена в п.10
Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
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(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог
наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою" ). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 11/1302-М

27 КОМУНАЛЬНЕ
"КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ОБЛАСНА
ЛІКАРНЯ

ПІДПРИЄМСТВО
КІРОВОГРАДСЬКОЇ

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький,
просп. Університетський, буд. 2/5
Ідентифікаційний код: 01994942
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних
умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
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 09.07.2009 №496 "Про
затвердження Примірного табеля оснащення медичним обладнанням та виробами
медичного призначення обласної (обласної клінічної), республіканської клінічної
лікарні"); 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), а також наявна
інформація про лікарів, спеціальності яких не задекларовані в п.1 Відомостей; п.10
Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до 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), крім того, в гр.7 зазначена недостовірна інформація щодо дати видачі
посвідчення Мамчур С.В.; 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). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
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про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 11.02.2019 № 1102/01-М

28 ОБЛАСНА
КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ"

"ХОТИНСЬКИЙ

Місцезнаходження: Чернівецька обл., Хотинський р-н, м. Хотин, вул. Кутузова,
буд. 44
Ідентифікаційний код: 03189972
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.1 та п.2 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не задекларована
спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я"; п.2 складений з порушенням
вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за
заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); п.2 Відомостей
складений 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); п.3, 4 Відомостей складені з порушенням вимог
п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з
Переліком закладів охорони здоров'я, 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); наявна неузгодженість інформації між п.4 та п.7 Відомостей;
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), крім того, у гр.3 п.7 зазначити спеціальності, відповідно до
форми додатка 2 до Ліцензійних умов; п.10 складений з порушенням вимог п.26
Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про молодших спеціалістів з
медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від
07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та
фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993
року за № 206 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
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29.03.2002 № 117 (зі змінами); в п.11 Відомостей рекомендовано задекларувати
інформацію про керівника ЗОЗ. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 11.02.2019 № 1102/02-М

29 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Можайського, буд. 50, корп.2
Ідентифікаційний код: 02004924
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: відомостях про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня подані з порушенням постанови Кабінету
Міністрів України від 02.03.2016 №285 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики» (рекомендовано зазначити
інформацію у Відомостях, оскільки додатки не передбачені зазначеною постановою).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 11.02.2019 № 1102/03-М

30 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛОКАЧИНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ЛОКАЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Волинська обл., Локачинський р-н, смт Локачі, вул. Івана
Франка, буд.19
Ідентифікаційний код: 01982933
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 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"); інформація, зазначена у п.9 Відомостей складена з порушенням 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" (рекомендовано лікарські посади привести у
відповідність до кваліфікації). Подані Відомості не підписані здобувачем ліцензії або
уповноваженою особою. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
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рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву
про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 12/1202-М

31 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР"
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

"КРИВОРІЗЬКИЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Кемерівська, буд.35
Ідентифікаційний код: 01985989
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
коду ЄДРПОУ юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань; п.10 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.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано: зазначити відомості про відповідність молодших спеціалістів з медичною
освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635 та 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, у
гр.7 не зазначений рік присвоєння кваліфікаційної категорії Огороднійчук О.А.; в п.9
Відомостей не задекларована інформація про керівника закладу охорони здоров'я. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 12/1402-М

32 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, площа Кірова, 27
Ідентифікаційний код: 31116049
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: відомості про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з порушенням
постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №285 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»; п.2
складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня
надання медичної допомоги); в гр.4, 3 п.7 Відомостей задекларовано неповну інформацію
(рекомендовано: в гр.4 п.7 медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із
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зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати, в гр.3 - спеціальності відповідно до п.1); наявна неузгодженість
інформації між п.4 та п.11 Відомостей, крім того відсутня інформація про призначення
керівником КНП "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". 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 12.02.2019 № 1202/01-М

33 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА
ПСИХІАТРИЧНА
ЛІКАРНЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, смт Нове,
вул. Металургів, буд. 2 А
Ідентифікаційний код: 01995166
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: приміщення, вказані в
п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості), 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); п.10 складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про
відповідність молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає
вимогам наказів МОЗ України
від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635, від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю" та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); заклад
охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей
(рекомендуємо укомплектувати штат
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 12.02.2019 № 1202/03-М

34 ФОП Курилюк Тетяна Олегівна

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Мельника, буд. 2
Ідентифікаційний код: 3223802400
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
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Ліцензійних умов (далі - Відомості): задекларована в п.3 інформація не узгоджується з
вимогами п.п.1 п.13 Ліцензійних умов; в гр.4 п.7 Відомостей не скрізь вказана інформація
відповідно до форми (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення
необхідно вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає
можливість їх ідентифікувати); крім цього, п.7 Відомостей рекомендовано привести у
відповідність з вимогами п.п 20 п. 13 Ліцензійних умов (забезпечити наявність,
доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги);
п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7 Відомостей
та Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 №374). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 1202/04-М

35 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
ВЕЛИКОЛЮБІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь,
вул. Львівська, буд. 64
Ідентифікаційний код: 41839788
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: в п.9 задекларовано інформацію про лікаря за спеціальністю, яка не
заявлена здобувачем ліцензії в п.1. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 1202/07-М

36 ФОП Ілюк Тетяна Анатоліївна

Місцезнаходження: м.Херсон, просп. Високий, буд. 15
Ідентифікаційний код: 2509602145
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): наявна неузгодженість задекларованої здобувачем
ліцензії інформації між п.2 та п.7 в частині застосування хірургічних втручань та наявного
переліку приміщень (кабінетів) і їх оснащення. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 1202/09-М
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37 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМІНЬКАШИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КАМІНЬКАШИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н,
м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
Ідентифікаційний код: 01983051
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.2 Відомостей складений з порушенням вимог
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); графа 3 п.7 Відомостей
передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть
провадити в них медичну практику; наявна неузгодженість інформації між п.2 та п.7 щодо
застосування хірургічних втручань (рекомендовано: забезпечити відповідний набір
приміщень для застосування хірургічних втручань з дотриманням санітарноепідеміологічних вимог; в п.7 Відомостей не задекларовано інформацію про перелік
приміщень (кабінетів) за адресою провадження: с.Сошичне, вул. Миру, буд. 16. Пункти 910 складені з порушенням вимог п.24 -27 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про медичних працівників та професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють у системі охорони здоров’я, 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
12.08.2009 № 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров'я", 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). Розділ
«Кадрові вимоги» (п.9-10) Відомостей складений з порушенням вимог п.32 Ліцензійних
умов (необхідно забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника,
зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою в п.1 спеціальністю).
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 12.02.2019 № 13/1202-М

38 ЮЖНОУКРАЇНСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА
СТУПЕНІВ
№3
ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І-ІІІ
РАДИ

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Цвіточний, буд. 5
Ідентифікаційний код: 26087027
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
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у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням наказу
МОЗ України від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право
займатися медичною і фармацевтичною діяльністю" та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 13/1302-М

39 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БАХМУТСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Бахмут, вул. Горбатова, буд. 63
Ідентифікаційний код: 33771982
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (необхідно зазначити інформацію про лікарів,
яка 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"); 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); п.2 Відомостей складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою "Стоматологія", 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).
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 13.02.2019 № 13/1402-М

40 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КОНОТОПСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
"КОНОТОПСЬКА
МІСЬКА
ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Конотоп, вул. Бориса Олійника, буд. 88
Ідентифікаційний код: 01110854
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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: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних
умов (необхідно зазначити інформацію про лікарів, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказів МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації
лікарів", зареєстрованому Міністерством юстиції України 14.01.1998 за № 14/2454 (із
змінами) та від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я,
лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною
освітою у закладах охорони здоров'я"); 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), крім того, в гр.7 зазначена
недостовірна інформація щодо дати видачі посвідчення Болячевець А.О.; 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 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної
районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень") та від 11.04.2005 №158
«Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікарястоматолога та зубного техніка»). 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 13.02.2019 № 1302/01-М

41 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
"ТАВРІЙСЬКИЙ
ІНВАЛІДІВ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

БУДИНОК

Місцезнаходження: Запорізька обл., Оріхівський р-н, с.Таврійське, вул. Загорянська,
буд. 2
Ідентифікаційний код: 03188636
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
неузгодженість інформації між п.4 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) щодо дати створення закладу охорони здоров'я
та п.6 щодо реквізитів акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта; в гр.6 п.9
Відомостей зазначається інформація про наявність сертифікатів спеціалістів (Рябко В.М.).

26

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 13.02.2019 № 1302/03-М

42 СВЯТОШИНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Крамського, буд. 16
Ідентифікаційний код: 03188777
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): задекларована в п.3-п.4 інформація не узгоджується з
вимогами п.п.1 п.12 Ліцензійних умов та узгодити з вимогами 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" (зі змінами (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); 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.7 п.9 Відомостей містить неповні реквізити
кваліфікаційних документів лікарів. 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). 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 13.02.2019 № 1302/07-М

43 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
НОВОТРОЇЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке,
вул. Соборна, буд. 105
Ідентифікаційний код: 02004054
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
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матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з порушенням форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (відсутній п.1); п.2 Відомостей складений з порушенням
вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці
рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків,
визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням оснащення; наявна неузгодженість інформації між п.2 та п.7
Відомостей; 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), в гр.7
п.9 наявна недостовірна інформація щодо видачі посвідчень про присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційних категорій (ким видано);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), а також рекомендуємо вказати посну
інформацію у гр.7. 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 13.02.2019 № 1302/08-М

44 ФОП Симонець Євгеній Миколайович

Місцезнаходження: м.Київ, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 45, кв. 131
Ідентифікаційний код: 2822321315
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 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 13.02.2019 № 1302/09-М

45 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Недригайлівський р-н, смт Недригайлів,
вул. Шкільна, буд. 12
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Ідентифікаційний код: 38019903
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.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої
наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою"); наявна розбіжність спеціальностей між п.1 та п.2 Відомостей; наявна
розбіжність спеціальностей та методів, що застосовуватимуться в медпрактиці між п.2 та
п.7 Відомостей; звертаємо увагу, що в гр.6 п.9 Відомостей зазначається інформація про
наявність сертифікатів спеціалістів (спеціальність, серія, номер, дата, ким виданий), в гр.7
зазначається інформація про наявність кваліфікаційних категорій (посвідчення про
присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата,
ким видано, категорія)); 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). 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 12.02.2019 № 14/1202-М

46 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 "СВІТЛЯЧОК"

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Цвіточний, буд. 14
Ідентифікаційний код: 26231665
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація, зазначена
в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" 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
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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 13.02.2019 № 14/1302-М

47 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВАТУТІНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Ватутіне, вул. Чайковського, буд. 11
Ідентифікаційний код: 05503680
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація, зазначена
в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не
узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до 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), крім того, у гр.7 рекомендовано вказати достовірну інформацію щодо
року видачі посвідчення); 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); наявна неузгодженість інформації щодо призначення
керівником ЗОЗ між п.11 та п.4. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 14/1402-М

48 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЕЛС
ПАРТНЕР"

Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 107А
Ідентифікаційний код: 42629232
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання
медичної допомоги); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних
умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
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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"); п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (зазначені в п.7) та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/01-М

49 ТОВАРИСТВО
"ГРУАЛЬМЕД"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Генерала Родимцева, буд.3
Ідентифікаційний код: 42345044
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: зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за
спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я" 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). 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 14.02.2019 № 1402/02-М

50 ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Зелена, буд. 107
Ідентифікаційний код: 25048210
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація, зазначена
в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог 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 14.02.2019 № 1402/03-М
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51 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЯМПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЯМПІЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Пирогова,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 01982726
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: : інформація,
зазначена в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі Відомості)
не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами)); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог наказу МОЗ України від
12.08.2009 № 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі 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 14.02.2019 № 1402/04-М

52 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО
ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ

Місцезнаходження: Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець,
бульвар Шевченка, буд.59
Ідентифікаційний код: 03189446
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.1, 2 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не задекларована
спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я" та не призначений керівник
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 14.02.2019 № 1402/05-М

53 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
ВЕЛИКОЛЮБІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь,
вул. Львівська, буд. 64
Ідентифікаційний код: 41839788
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
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зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов: в п.9 задекларовано інформацію про лікаря за спеціальністю, яка не
заявлена здобувачем ліцензії в п.1. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/11-М

54 ФОП Тосун Туран

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 68/5, кв. 36
Ідентифікаційний код: 2937226635
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 зазначити методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці за заявленими спеціальностями 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 (із змінами); п.3 Відомостей складений з
порушенням вимог пп.1 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити спеціальності,
за якими провадитиметься медична практика); 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 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 матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які
надають первинну медичну допомогу"); інформацію, зазначену у гр.2 п.7 Відомостей
рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов,
узгодити інформацію між гр.5 та гр.6 п.9 Відомостей щодо кваліфікаційних документів та
зазначити інформацію у п.8 та п.10 Відомостей; у п.9 Відомостей відсутня інформація про
лікарів за задекларованими спеціальностями у п.1. 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 14.02.2019 № 1402/13-М

55 ФОП Єрьоменко-Лупенко Вікторія Олегівна

Місцезнаходження: м.Дніпро, Шосе Донецьке, буд. 2, кв. 92
Ідентифікаційний код: 3093105606
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
невідповідність інформації між п.9 та п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня щодо зайнятості. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
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до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/19-М

56 ФОП Герасимчук Павло Павлович

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Тячів, вул. Бокшая, буд. 12
Ідентифікаційний код: 3357404311
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
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/22-М

57 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ
ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Авангардна, буд. 7
Ідентифікаційний код: 37978278
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: .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); наявна розбіжність інформації
щодо застосування методів (хірургічні втручання) між п.2 та п.7 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня. 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 14.02.2019 № 1402/23-М

58 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАГНОСТ
КТ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 10
Ідентифікаційний код: 37617733
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
від 28.02.2013, видана МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної
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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 14.02.2019 № 1402/40-М

59 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗАЧЕПИЛІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. 14
Гвардійської стрілецької дивізії, 6
Ідентифікаційний код: 02002687
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
неузгодженість інформації щодо дати отримання сертифіката спеціаліста Салдан І.Я та
дати реєстрації документів на отримання ліцензії. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 17/1202-М

60 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РОКИТНІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Рокитне, вул. 1 Травня,
буд. 24
Ідентифікаційний код: 01999842
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація, зазначена
в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не
узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до 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); 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), кваліфікацію професіоналів з вищою немедичною освітою рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 12.08.2009 №588 "Про
атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони
здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за №895/16911); п.2
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Відомостей складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами); 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). 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 13.02.2019 № 17/1302-М

61 КАМИШІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Селидове, смт Комишівка, вул. Шкільна,
буд. 10
Ідентифікаційний код: 03190254
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.1 та п.2 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не задекларована
спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я"; п.3, 4 Відомостей складені з
порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони
здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, 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.9, 11 Відомостей
рекомендовано задекларувати інформацію про керівника ЗОЗ. Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 20/1202-М

62 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ЛУГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"

ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ДОПОМОГИ СТАНИЧНО-

Місцезнаходження: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця
Луганська, вул. 5-та Лінія, буд. 39
Ідентифікаційний код: 38380533
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація, зазначена
в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до 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
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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 21.02.2019 № 21/1202-М

63 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС № 61 "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІ
СТУПЕНІВ - ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл. м. Дніпро, вул. Єрмолової, буд. 50
Ідентифікаційний код: 26459629
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 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальність
відповідно до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"); п.7 складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 16.08.2010 №682 "Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру").
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 13.02.2019 № 1302/05-М
Всього: 63 справи
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