ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
28.02.2019 № 483

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ФОП Бабинець Іван Васильович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Підзамкова, буд. 19
Ідентифікаційний код: 3269600216
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність адреси
реєстрації фізичної особи-підприємця між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань; інформація, вказана в п.1, п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складена з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити спеціальності згідно номенклатури спеціальностей, затвердженої
наказами МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454); 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); п.3 Відомостей складенийз порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити спеціальність, за якою провадитиметься медична практика). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.02.2019 № 01/1502-М

2 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"ОБУХІВСЬКА РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Соснова, буд. 6
Ідентифікаційний код: 39043099
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: заява про отримання
ліцензії складена з порушенням форми додатка 1 до Ліцензійних умов (рекомендовано
узгодити інформацію щодо адреси місцезнаходження юридичнох особи); наявна розбіжність
інформації щодо адрес провадження медичної практики між заявою та п.2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його

освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості); у гр.7 п.9 Відомотсей рекомендовано
вказати достовірну інформацію щодо кваліфікаційних документів Лозицької І.О. та Бойко
В.А.; інформація, зазначена у 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) (відсутні курси). 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 19.02.2019 № 01/1902-М

3 ФОП Прасол Віталій Олександрович
Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка,
вул. Піщана, буд. 22
Ідентифікаційний код: 2417500811
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
адреси реєстрації фізичної особи-підприємця між заявою та відомостями про реєстрацію,
що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань. Пункт 7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі-Відомості) складений з порушенням п.14 Ліцензійних умов (хірургічні
втручання (планові та невідкладні), виконання яких потребує стаціонарних умов, ліцензіат
повинен здійснювати на матеріально-технічній базі закладів охорони здоров'я, які надають
відповідний вид медичної допомоги); 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); згідно з наявними в п.11 відомостями про стаж
роботи фізичної особи-підприємця 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 в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання
ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 15.02.2019 № 02/1502-М

4 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ДУБЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Дубно, вул. Грушевського, 105
Ідентифікаційний код: 26353612
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: відомості про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з порушенням вимог
встановлених Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та
місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
17.01.2018 №55; подані Відомості підписані не керівником закладу охорони здоров'я або
уповноваженою на це особою; п.7 Відомостей складений з порушенням форми додатка 2 до
Ліцензійних умов, крім того, у гр.4 п.7 рекомендовано зазначити повне найменування
виробника та моделі наявного 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"); п.10 Відомостей складений з порушенням 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 19.02.2019 № 02/1902-М

5 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Полтава, просп. Першотравневий, буд.22
Ідентифікаційний код: 01999661
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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); інформація,

зазначена у п.11 не відповідає п.4 Відомостей щодо ЗОЗ; п.9-10 розділу «Кадрові вимоги»
Відомостей складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про 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 12.08.2009 № 588
"Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони
здоров'я" та 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 відповідно до заявлених спеціальностей
(рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням
вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практиктики. 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 21.02.2019 № 02/2102-М

6 ФОП Василовський Віталій Вадимович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Селіванова, буд. 11
Ідентифікаційний код: 2650114652
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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); згідно з наявними
в п.11 відомостями про стаж роботи фізичної особи-підприємця 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 в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 15.02.2019 № 03/1502-М

7 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ
"РІПКИ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Ріпки, вул. Курортна
Ідентифікаційний код: 03293445
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам

провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами) враховуючи інформацію п.7 щодо надання медичної
допомоги (підвищення кваліфікації молодших спеціалістів відповідно до посад, які
обіймають). Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 18.02.2019 № 03/1802-М

8 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 126 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Казакевича, буд. 7
Ідентифікаційний код: 24439321
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ
законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); в
п.6 рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
об'єкта, оскільки провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до
вторинного рівня надання медичної допомоги; гр.2, 3, 4 п.7 складені з порушенням вимог
форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити інформацію про
медичний кабінет та режим роботи, спеціальність, а також повне найменування виробника
та моделі наявного оснащення, що дає можливість його ідентифікувати); п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374
"Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці" та реквізити документів, що підтверджують
повірку); Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву
про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.02.2019 № 04/1502-М

9 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Пекарська, буд. 54
Ідентифікаційний код: 01984263
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
місцезнаходження юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань; 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); приміщення, вказані в п.7 Відомостей,
не розмежовані щодо
функціонального призначення із зазначенням обладнання та оснащення; п.7 складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
наказу МОЗ України від 09.07.2009 №496 "Про затвердження Примірного табеля
оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення обласної
(обласної клінічної), республіканської клінічної лікарні". Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 19.02.2019 № 04/1902-М

10 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"ПОЛТАВСЬКА
СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №39 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Сінна, буд. 30/80
Ідентифікаційний код: 23551889
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454);
Реєстраційне досьє від 21.02.2019 № 04/2102-М

11 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС № 130 "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І
СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 38
Ідентифікаційний код: 24612245
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: заява про отримання
ліцензії оформлена з порушенням форми додатка 1 до Ліцензійних умов (необхідно зазначити
код ЄДРПОУ місце провадження медичної практики та ПІБ керівника); п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9,
11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно
визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); в п.6 рекомендовано зазначити реквізити акта
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться медична практика за
спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання медичної допомоги; гр.2, 3, 4 п.7
складені з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
інформацію про медичний кабінет та режим роботи, спеціальність, а також повне
найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість його
ідентифікувати); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
№ 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці"); у гр.6, 7 п.10 Відомостей зазначена не повна
інформація (рекомендовано вказати свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації
(спеціальність, номер, дата, ким видано) та посвідчення про присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія). 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 15.02.2019 № 05/1502-М

12 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГУСЯТИНСЬКА
КОМУНАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ГУСЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт Гусятин,
вул. Б.Лепкого, буд. 1
Ідентифікаційний код: 02000582
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); 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"), а також узгодити інформацію щодо
освітньо-кваліфікаційних документів Лисої О.М.); інформація, зазначена в п.10 Відомостей не
узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у
відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 19.02.2019 № 05/1902-М

13 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС №33 "МАРІЇНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ГІМНАЗІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
I
СТУПЕНЯ"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Троїцька, буд. 1
Ідентифікаційний код: 24430716
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії не вказана адреса провадження медичної практики; вид медичної допомоги,
зазначений у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості)
необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону

здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); наявна розбіжність інформації між п.3 та
п.4 Відомостей; в п.6 рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта; п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення
із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог наказу МОЗ України від 16.08.2010 №682 "Про удосконалення
медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів"); гр.4 п.7 складена з
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити повне
найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість його
ідентифікувати); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
№ 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці"); в п.10 Відомостей наявна інформація про
молодшого спеціаліста з медичною освітою, спеціальність якого не задекларована в п.1
Відомостей; 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 15.02.2019 № 06/1502-М

14 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №30 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Курчатова, буд. 16/12
Ідентифікаційний код: 22525625
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у гр.6, 7 п.10
Відомостей зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати свідоцтво про
проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, номер, дата, ким видано) та
посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (спеціальність,
серія, номер, дата, ким видано, категорія). 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 19.02.2019 № 06/1902-М

15 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3024 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Заводська, буд. 53
Ідентифікаційний код: 08803617
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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
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");
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 20.02.2019 № 06/2002-М

16 ФОП Закордонець Людмила Владиславівна
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Ромена Ролана, буд. 5, корпус Б, кв. 69
Ідентифікаційний код: 2729707965
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
адреси реєстрації фізичної особи-підприємця між заявою та відомостями про реєстрацію,
що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.02.2019 № 07/1502-М

17 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛМЕД"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, площа Визволення, буд. 5
Ідентифікаційний код: 38849775
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: згідно з наявною в
п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформацією про стаж
роботи керівника закладу охорони здоров’я, виявлено порушення вимог постанова
Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій" та спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту та
Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про затвердження Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" (працівник
бюджетної установи, що виконує обов’язки за керівною 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 20.02.2019 № 07/2002-М

18 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 6
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Запорізьких козаків, буд. 9/97
Ідентифікаційний код: 26338819
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати
спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"); п.2 складений
з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами),
вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); наявна розбіжність
інформації між п.3 та п.4 Відомостей, крім того, в п.4 Відомостей відсутні реквізити
розпорядчих документів про затвердження положення про медичний кабінет; в п.6
рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта,
оскільки провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного
рівня надання медичної допомоги; гр.3, 4 п.7 складені з порушенням вимог форми додатка 2
до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування кабінету, спеціальність, площу,
а також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість
його ідентифікувати, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення,
апаратури, приладів, інструментарію); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"); п.10
Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про молодших спеціалістів відповідно 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) та наказу МОЗ
України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635). Зауваження не
враховані, після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в
отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до
органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 20.02.2019 № 08/2002-М

19 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА
МІСЬКА КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 24
Ідентифікаційний код: 03082961
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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 Ліцензійних умов (перелік оснащення
із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог наказу МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю
оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»;
відповідно до інформації, зазначеної у п.9 Відомостей, кваліфікація лікарів не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести кваліфікацію
лікарів у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня
1998 року за №14/2454 (із змінами та доповненнями від 02.10.2015 №650)); п.10 складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про
відповідність молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає
вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117
(зі змінами); інформація, зазначена у п.11 не відповідає п.4 Відомостей щодо ЗОЗ. 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 21.02.2019 № 10/2102-М

20 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТОРЧИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, смт Торчин, вул. Незалежності, буд.
57
Ідентифікаційний код: 01983140
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: заява про отримання
ліцензії оформлена з порушення додатка 1 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати ПІБ
керівника закладу охорони здоров’я); п.1, 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості)
складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності у
відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про

атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"); п.2 складений з порушенням вимог
п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.7 складений з порушенням вимог
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної
допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ
України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при
цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 02.03.2011 №127
"Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень");
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 20.02.2019 № 11/2002-М

21 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
НОВОВОРОНЦОВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, смт Нововоронцовка,
вул. Гагаріна, буд. 64
Ідентифікаційний код: 38281797
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9-10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) 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
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); наявна неузгодженість інформації
між п.9 та п.11 Відомостей щодо посади керівника ЗОЗ, крім того Відомості не підписані
керівником або уповноваженою на це особою. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.

Реєстраційне досьє від 20.02.2019 № 12/2002-М

22 ФОП Матузок Едуард Геннадійович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Китаєнка, буд. 8, кв. 84
Ідентифікаційний код: 2130001416
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: кабінет для
провадження медичної практики, зазначений у п.7 відомостей про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня рекомендовано укомплектувати аптечкою для надання
невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог, встановлених підпунктом 20 пункту
13 Ліцензійних умов. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.02.2019 № 14/2102-М

23 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗМІЇВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Шосе Таранівське,
1-Б
Ідентифікаційний код: 02003178
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
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"; у гр.7 п.10 Відомостей
рекомендовано вказати достовірну інформацію щодо кваліфікаційних документів Редіної
Г.М.. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в
отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 21.02.2019 № 16/2102-М

24 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3027 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, вул. імені
генерала Кульчицького, буд. 1
Ідентифікаційний код: 08803649
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої
наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою"), крім того наявна розбіжність спеціальностей між п.1 та п.2; гр.3 п.7
складена з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити найменування кабінетів, спеціальності, площі); посади, зазначені у гр.3 п.9
Відомостей рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від
28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я" та п.1 Відомостей); 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); у гр.7 п.10 Відомостей зазначена не повна інформація (рекомендовано
вказати посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії
(спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.02.2019 № 1802/01-М

25 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №38 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Пушкіна, буд. 74
Ідентифікаційний код: 22539573
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої
наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою"); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов

(методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями,
необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань
та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); наявна неузгодженість інформації
між п.1, 2 та п.7 Відомостей; в п.10 Відомостей наявна інформація про медичну сестру,
спеціальність якої не задекларована в.1 Відомостей; медичний кабінет 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 19.02.2019 № 1902/01-М

26 ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 31 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Героїв Сталінграду, буд. 5
Ідентифікаційний код: 21065570
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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 зазначити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за кожною спеціальністю окремо та привести у
відповідність 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). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 19.02.2019 № 1902/02-М

27 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №26 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Івана Мазепи, буд. 18
Ідентифікаційний код: 22537539
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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 зазначити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за кожною спеціальністю окремо та привести у
відповідність 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). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 19.02.2019 № 1902/04-М

28 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №15 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Тунельна, буд. 16
Ідентифікаційний код: 22545088
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація, зазначена
в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не
узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами); медичний кабінет не забезпечений спеціалістами за заявленими
спеціальностями
(рекомендуємо укомплектувати штат
відповідно до заявленої
спеціальності з урахуванням 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 19.02.2019 № 1902/11-М

29 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ "ЗДОРОВ'Я"
№14 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 30
Ідентифікаційний код: 22545444
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці рекомендовано зазначити окремо за кожною спеціальністю та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); гр.6 п.10
складена з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити

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 19.02.2019 № 1902/12-М

30 ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ №13 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Кучеренка, буд. 1/16
Ідентифікаційний код: 21064375
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці рекомендовано зазначити окремо за кожною спеціальністю та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); інформація,
зазначена у гр.7 п.9 та гр.6 п.10 Відомостей не відповідає формі додатка 2 до Ліцензійних
умов (рекомендовано вказати спеціальності). Після усунення причин, що стали підставою
для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 19.02.2019 № 1902/15-М

31 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, Холодноярський майдан, буд. 1
Ідентифікаційний код: 22547319
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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 між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань; відсутня дата складання 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 19.02.2019 № 1902/16-М

32 ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Міська, буд. 2
Ідентифікаційний код: 03188795
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: заява про отримання
ліцензії оформлена з порушення додатка 1 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати
місце провадження медичної практики); п.1, відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (необхідно зазначити спеціальності 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 та від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635), крім того в
п.1, 2 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); 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 (ким виданий); гр.2, 3, 4, 6 п.7 складені з порушенням вимог форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування ЗОЗ, режим
роботи, спеціальності, а також повне найменування виробника та моделі наявного
оснащення, що дає можливість його ідентифікувати та технічний стан, рік випуску); 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); та від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю
оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»;
п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі
засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від

04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці" та реквізити документів про
повірку); 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 і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 02.10.2015 № 650) 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". , зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 12.11.2002
за №892/7180, крім того інформацію у гр.7 рекомендовано привести у відповідність до
форми додатка 2 до Ліцензійних умов зазначивши спеціальності); 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), гр.7 привести у відповідність до форми додатка
2 до Ліцензійних умов та зазначити достовірну дату видачі посвідчень); інформацію,
вказану в п.11 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2 до
Ліцензійних умов. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 19.02.2019 № 1902/17-М

33 Мукієнко Вікторія Сергіївна
Місцезнаходження: Одеська обл., Арцизький р-н, м.Арциз, вул. Калмикова, буд. 30,
кв. 26
Ідентифікаційний код: КК366674
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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 частини 3 статті 11 Закону України від 02.03.2015 №222-VIII "Про
ліцензування видів господарської діяльності" (фізичними особами - підприємцями, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків до заяви про отримання ліцензії додається копія
паспорта із відміткою органу державної податкової служби про таке повідомлення). 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 19.02.2019 № 1902/19-М

34 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, Покровська площа, буд. 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: у заяві про отримання
ліцензії не зазначене місцезнаходження юридичної особи відповідно до відомостей про
реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань; 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.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); наявна розбіжність
задекларованих спеціальностей між п.1 та п.2 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 20.02.2019 № 2002/03-М

35 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МК"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Українська, буд. 61, кв.
6
Ідентифікаційний код: 42743348
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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 Відомостей складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
наказів МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів
консультативно-діагностичного центру" та від 05.06.1998 №153 "Про затвердження
табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів
охорони здоров'я" (із змінами); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних
умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
повірці" та узгодити з вимогами наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за
категоріями»); 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) зазначити ким
видана категорія в гр.7); згідно з наявною в п.11 Відомостей інформацією про стаж
роботи керівника ЗОЗ 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 20.02.2019 № 2002/06-М

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
НАРКОЛОГІЧНИЙ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

ПІДПРИЄМСТВО
ДИСПАНСЕР

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, пров. Банний, буд.4
Ідентифікаційний код: 03092540
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам

провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: приміщення, зазначені
у п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не розмежовані щодо
кабінетів, функціонального призначення із зазначенням оснащення; наявна розбіжність
інформації між п.11 та п.4 Відомостей щодо призначення 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.
Реєстраційне досьє від 21.02.2019 № 2102/01-М

37 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

ПІДПРИЄМСТВО
ДИСПАНСЕР

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Міліцейська, буд.76
Ідентифікаційний код: 24151755
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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 (далі - Відомості) п.1-2 складені з порушенням вимог
п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до
номенклатури, затвердженої наказами МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
14 січня 1998 року за № 14/2454 та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня
2007 року за № 1368/14635), крім цього методи, що застосовуватимуться у медичній практиці,
рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та обов'язками, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117
(зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги) та зазначити за
кожною спеціальністю окремо; в п.7 Відомостей перелік наявних приміщень не розмежовано
щодо функціонального призначення; ); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13
Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та
моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 15.12.2009
№954 Про затвердження "Примірного табеля оснащення основним медичним обладнанням та
виробами медичного призначення лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, що
надають медичну допомогу онкологічним хворим" та від 05.06.1998 № 153 "Про затвердження
табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів
охорони здоров'я" (із змінами)); п.9-10 складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про 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
12.08.2009 № 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють
в системі охорони здоров'я" та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за
№1368/14635), крім того у гр.7 п.9 рекомендовано зазначити повну інформацію про

кваліфікаційні документи керівника ЗОЗ; наявна неузгодженість інформації між п.11 та п.4
Відомостей щодо 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 21.02.2019 № 2102/02-М

38 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 97
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОСВІТИ
ІМЕНІ П.І.

"СЕРЕДНЯ
ШКІДЧЕНКА"

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 42
Ідентифікаційний код: 33275752
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9 поданих
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості)
складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано інформацію
привести у відповідність до
наказу МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я";
медичний кабінет 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 21.02.2019 № 2102/05-М

39 ФОП Стогній Павло Феодосійович
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, м.Бровари, вул. Марії Лагунової,
буд. 10, корп. А, кв. 9
Ідентифікаційний код: 3108813191
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 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 21.02.2019 № 2102/16-М

40 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА
ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: м.Одеса, пров. Бісквітний, буд. 2/3
Ідентифікаційний код: 05480878
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
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 21.02.2019 № 2102/17-М

41 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАЛОВИСКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Оникієве,
вул. Перемоги, буд. 7А
Ідентифікаційний код: 01995203
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
клінічними протоколами, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична
практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника
та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від
02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та
виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської
(міської) лікарень"); посади, зазначені у гр.3 п.9 Відомостей рекомендовано привести у
відповідність до вимог наказу МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження
переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; п.9 Відомостей
складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (необхідно зазначити інформацію
про лікарів, кваліфікація яких відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та посадам,

які вони обіймають). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.02.2019 № 2102/20-М

42 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
"ПУГАЧІВСЬКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, село Березневе
Ідентифікаційний код: 03188441
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
інформації щодо створеного закладу охорони здоров’я та призначення керівника ЗОЗ між
п.3, 4 та п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. 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 21.02.2019 № 2102/21-М

43 БАРАТІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Баратівка
Ідентифікаційний код: 02770110
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
інформації між п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня та п.3, 4 щодо 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 21.02.2019 № 2102/23-М

44 ФОП Кириченко Наталія Дмитрівна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Обухів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 10
Ідентифікаційний код: 3266218782
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: згідно з наявною в п.11
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу
із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформацією про стаж суб'єкта
господарювання, 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 21.02.2019 № 2102/27-М

45 ФОП Амірханова Маргарита Рафаелівна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Обухів, вул. Київська, буд. 118
Ідентифікаційний код: 2987712346
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформацію, вказану в
п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня рекомендовано
привести у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити ЗОЗ відповідно до запису в трудовій книжці). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 21.02.2019 № 2102/28-М

46 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
ОБЛАСНЕ КЛІНІЧНЕ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ФТИЗІАТРІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Бехтерева, буд. 12
Ідентифікаційний код: 01985185
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями у відповідності до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (із змінами); п.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 і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від
02.10.2015 № 650) та від 28.10.2002 №385 "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); п.10 Відомостей складений з порушенням
наказу МОЗ України від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право

займатися медичною і фармацевтичною діяльністю" та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). 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 21.02.2019 № 2102/45-М
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