ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
15.03.2019 № 590

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РОЖИЩЕНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
РОЖИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, вул. Коте
Шилокадзе, 19
Ідентифікаційний код: 01982910
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); наявна розбіжність задекларованої інформації щодо методів, що
застосовуються в медичній практиці між п.2 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 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");
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). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
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може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.03.2019 № 01/0503-М

2 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул.30 років Перемоги, буд.16
Ідентифікаційний код: 37478567
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
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 (Назаренко Т.П., Кобець Я.М),
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). 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 01.03.2019 № 0103/03-М

3 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПОЛТАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
ПОЛТАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Супрунівка, вул. Соборна,
буд. 3
Ідентифікаційний код: 01999477
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 (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),
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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 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) та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635), 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.9 Відомостей
рекомендуємо задекларувати спеціальності, а не посади; 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); 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"). 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 01.03.2019 № 0103/04-М

4 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: наявна розбіжність
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 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 01.03.2019 № 02/0103-М

5 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИКАНСЬКА
ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ" ДИКАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., смт Диканька, вул. Медична, буд. 42
Ідентифікаційний код: 01999265
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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); наявна неузгодженість інформації
між п.1 та п.2 Відомостей; в п.9 Відомостей наявна інформація про спеціалістів,
спеціальності яких не задекларовані в п.1; 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 05.03.2019 № 02/0503-М

6 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 83" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Недєліна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 26508747
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); гр.2, 3 п.7 складені з порушенням вимог форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити режим роботи медичного
кабінету, найменування кабінету, спеціальність, площу); у гр.6, 7 п.10 Відомостей
зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати свідоцтво про проходження
підвищення кваліфікації (спеціальність, номер, дата, ким видано та ким видано диплом);
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"). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.03.2019 № 02/0603-М

7 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АНАНЬЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" АНАНЬЇВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Одеська обл., Ананьївський р-н, м.Ананьїв, вул. Героїв України,
буд. 45
Ідентифікаційний код: 01998615
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.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних
умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 02.03.2011 №127 "Про
затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень").
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 01.03.2019 № 03/0103-М

8 ФОП Бондар Юрій Миколайович
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 15, кв. 168
Ідентифікаційний код: 2181608773
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: відомості про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з порушенням вимог
п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються
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підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за
наявності)); п.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано:
спеціальності зазначити у відповідності до номенклатури, затвердженої наказом 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); зазначений в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з вимогами,
встановленими статтею 35² Основ законодавства України про охорону здоров’я, крім
цього, п.2 Відомостей складений з порушенням вимог пункту 11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться в медичній практиці за заявленими спеціальностями
рекомендовано привести у відповідність згідно з Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117); п.3, гр.2 п.7 Відомостей складені з
порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити виключно прізвище,
ім'я, по батькові та медичні спеціальності, за якими провадитиметься медична практика,
режим роботи, найменування кабінету із зазначенням лікарських спеціальностей та
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому
медичну практику, площу, а також медичні вироби та вироби медичного призначення із
зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог 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.9 Відомостей відсутня інформація
про спеціалістів, спеціальності яких задекларовані в п.1 Відомостей; в п.11 Відомостей
рекомендовано зазначити інформацію відповідно до форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(відомості за останні 5 років відповідно до запису в трудовій книжці). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.03.2019 № 03/0503-М

9 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,
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яка 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.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 06.03.2019 № 03/0603-М

10 ФОП Карпов Олег Євгенович
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул. Гагаріна,
буд. 53
Ідентифікаційний код: 3064203453
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). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву
про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 06.03.2019 № 04/0603-М

11 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №142 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОФІЛЮ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Бєляєва, буд. 2
Ідентифікаційний код: 25756532
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
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коду ЄДРПОУ юридичної особи між заявою про отримання ліцензії та відомостями про
реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців 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 04.03.2019 № 0403/03-М

12 ФОП Сіміков Віктор Вікторович
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Рубіжне, просп. Московський, буд. 9, А, кв. 52
Ідентифікаційний код: 2629801836
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.03.2019 № 05/0603-М

13 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: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за кожною заявленою спеціальністю окремо та у
відповідності до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117); 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 наказу МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»); п.9-10
Відомостей складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
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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",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами)); в гр.6-7 п.9 рекомендовано задекларувати інформацію, що передбачена формою
Відомостей; спеціальності, зазначені у п.10 Відомостей, рекомендовано привести у
відповідність до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою". Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 05.03.2019 № 0503/03-М

14 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 133" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, пров. Крушельницької, буд. 5А
Ідентифікаційний код: 26560587
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: вид медичної
допомоги, зазначений у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості) необхідно
визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я
з урахуванням заявлених спеціальностей; наявна розбіжність інформації щодо створеного
медичного кабінету між п.3 та п.4 Відомостей (відсутня інформація в п.3); 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.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.12.2009 №1095 "Питання
організації роботи кабінетів щеплень"). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.03.2019 № 06/0503-М
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15 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: відповідно до
задекларованої інформації ї у розділі «Кадрові вимоги» поданих відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня 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 06.03.2019 № 06/0603-М

16 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ
ЦЕНТР" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Міцкевича, буд. 30
Ідентифікаційний код: 36121268
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); 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.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
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привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 04.10.2010 №951 "Про
затвердження Примірних табелів оснащення обладнанням, медичною технікою та
виробами медичного призначення (акушерсько-гінекологічна допомога)", від 15.07.2011 №
417 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні" та від
24.01.2008 №26 "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить
біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.02.2008 за №88/14779). 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 06.03.2019 № 0603/02-М

17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗІНЬКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗІНЬКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м.Зіньків, вул. Івана
Петровського, 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.9-10 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.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та від 23.11.2007
№742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635); 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 06.03.2019 № 0603/04-М

18 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БІЛОВОДСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" БІЛОВОДСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Луганська обл., Біловодський р-н, смт Біловодськ,
вул. Петровського, буд. 32
Ідентифікаційний код: 37336064
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
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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
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); заклад
охорони здоров’я не забезпечений молодшими спеціалістами відповідно до заявлених
спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат медичних працівників відповідно до
заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики); 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 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 лікаря-стоматолога та зубного техніка"), крім того площа приміщень,
зазначених у п.7 Відомостей не співпадає із загальною площею. Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.03.2019 № 0603/05-М

19 ФОП Пруняк Христина Михайлівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Сопів,
вул. Галана, буд. 26
Ідентифікаційний код: 3369001120
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням 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 05.06.1998
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№153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення
структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами). Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.03.2019 № 0603/07-М

20 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МИРГОРОДСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
МИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження:
Полтавська
обл.,
Миргородський
р-н,
с.
Попівка,
вул. Центральна, буд. 83
Ідентифікаційний код: 01999402
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 (далі-Відомості) 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
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 і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від
02.10.2015 № 650); заклад охорони здоров’я не забезпечений молодшими спеціалістами
відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат медичних
працівників відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених
п.32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 06.03.2019 № 0603/09-М

21 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Черкаська
вул. Диспансерна, 1
Ідентифікаційний код: 02005603

обл.,

Черкаський

р-н,

село

Геронимівка,
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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); наявна неузгодженість інформації між п.4 та п.7 Відомостей; в гр.5
п.8 Відомостей рекомендовано задекларувати повні реквізити документів про
метрологічну повірку (назва, дата, номер, ким видано); п.9-10 складені з порушенням
вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних
працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997
№359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, від 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).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 06.03.2019 № 0603/10-М

22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМІНЬКАШИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КАМІНЬКАШИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. КаміньКаширський,
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); п.1-2 складені з порушенням
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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); 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); пункти 9-10 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) 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.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 (Медична статистика).
Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.03.2019 № 07/0703-М

23 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГРЕБІНКІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ
ГРЕБІНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ".
Місцезнаходження: Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, вул. Євгена
Гребінки, буд. 38
Ідентифікаційний код: 01999253
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.9,
11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за спеціальністю "Акушерство і гінекологія" у відповідності до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.03.2019 № 0703/03-М

24 Бровченко Тетяна Олександрівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Березинська, буд. 45, кв. 87
Ідентифікаційний код: АН245546
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: документи подані з
порушенням пункту 2 частини 3 статті 10 Закону України "Про ліцензування видів
господарської діяльності" (рекомендовано подати копію паспорта фізичної особипідприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідний орган державної податкової служби). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.03.2019 № 0703/09-М

25 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДБАЙ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Зубра, вул. Мазепи,
буд. 28
Ідентифікаційний код: 42744268
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: вид медичної
допомоги, зазначений у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості) необхідно
визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я
з урахуванням заявлених спеціальностей. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 07.03.2019 № 0703/21-М

26 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРОЛЕВЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець, бульвар
Шевченка, буд.57
Ідентифікаційний код: 02007549
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 07.03.2019 № 0703/25-М

27 ФОП Жигалова Надія Петрівна
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Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Слобідська, буд. 17, кв. 79
Ідентифікаційний код: 3088322284
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); наявна розбіжність інформації між п.1 та п.3 Відомостей (рекомендовано
вказати в п.3 всі спеціальності, за якими фізична особа-підприємець має намір провадити
медпрактику); 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.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"); інформація, зазначена у гр.5, 6 п.9 Відомостей не відповідає формі додатка 2
до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити спеціальності); у гр.7 п.10 Відомостей
зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати ким видано посвідчення про
присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.03.2019 № 0703/27-М

28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАРКЕВИЦЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Волочиський р-н, смт Наркевичі, вул. Лісова,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 41750747
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
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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 07.03.2019 № 0703/31-М

29 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НАРОДИЦЬКА ЛІКАРНЯ" НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Народицький р-н, смт Народичі,
вул. Замкова, буд. 115
Ідентифікаційний код: 42739284
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); 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");
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). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.03.2019 № 0703/33-М

30 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗАРІЧНЕНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Місцезнаходження:
Рівненська
обл.,
Зарічненський
р-н,
смт
Зарічне,
вул. Аерофлотська, 15
Ідентифікаційний код: 02000234
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"; п.10 Відомостей складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про
молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу
МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350 та
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами); 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 07.03.2019 № 0703/36-М

31 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ МІСТА
НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
НОВА КАХОВКА"

Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Карла Маркса, буд.33 А
Ідентифікаційний код: 02004108
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 п.26
Ліцензійних умов (рекомендовано вказати відомості про молодших спеціалістів з
медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після
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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 07.03.2019 № 0703/38-М

32 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
п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються
підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за
наявності)); 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). Зауваження не враховані,
після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 04.03.2019 № 08/0403-М

33 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС №36 "СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ - ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Сергія Нігояна, буд. 57
Ідентифікаційний код: 26459167
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: 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, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості) необхідно
визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я
з урахуванням заявленої спеціальності; в п.6 Відомостей рекомендовано зазначити
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться
медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання
медичної допомоги. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про
отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 05.03.2019 № 09/0503-М

34 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУБЕНСЬКА ЛІКАРНЯ
ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, вул. П'ятикопа, буд.26
Ідентифікаційний код: 01999388
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями у відповідності до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (із змінами); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів
медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011
№735 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів лікарні інтенсивного лікування"); інформація,
зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних
умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до
вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою" та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами), крім того 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.
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Реєстраційне досьє від 07.03.2019 № 09/0703-М

35 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХОРОЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ХОРОЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Хорольський р-н, м.Хорол, вул.Михайла
Полонського, буд.11/1
Ідентифікаційний код: 01999514
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
методи,
що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями 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)); 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 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"); приміщення,
вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального призначення із
зазначенням обладнання та оснащення, крім того, площа приміщень (п.7) не узгоджується
із загальною площею; в п.9 Відомостей наявна інформація про спеціалістів, однак
відповідні спеціальності не задекларовані в п.1; .); 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 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 04.03.2019 № 10/0403-М

36 КОМУНАЛЬНЕ
"ЗДОЛБУНІВСЬКА

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
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ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул.Степана
Бандери, 1
Ідентифікаційний код: 02000105
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); у гр.7 п.10 Відомостей зазначена недостовірна інформація щодо
посвідчення Шуляк М.А. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 06.03.2019 № 11/0603-М

37 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-А
ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

МІСЬКА

КЛІНІЧНА

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Олеся Гончара, буд. 27А
Ідентифікаційний код: 01999655
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 (із змінами)); в п.7 Відомостей наявна інформація про відділи, однак
відповідні спеціальності не задекларовані в п.1 Відомостей (біохімічний відділ); 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 07.03.2019 № 11/0703-М

38 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ
ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1-А
Ідентифікаційний код: 34869316
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
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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.9 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.25
Ліцензійних умов (необхідно зазначити інформацію про лікаря-терапевта, кваліфікація
якого 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). При цьому звертаємо увагу, у графі 6 п.9 у начальника пункту
задекларовано недостовірну інформацію щодо установи/органу, який видав сертифікат.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 04.03.2019 № 12/0403-М

39 ФОП Войнікова Ірина Анатоліївна
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Великодолинське,
вул. Станційна, буд. 74, кв. 11
Ідентифікаційний код: 2881200305
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: вид медичної
допомоги, зазначений у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості) необхідно
визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я
з урахуванням заявленої спеціальності; в п.6 Відомостей рекомендовано зазначити
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться
медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання
медичної допомоги. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про
отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 05.03.2019 № 12/0503-М

40 ФОП Ревчук Ірина Вячеславівна
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Северина Наливайка, буд. 1
Ідентифікаційний код: 2412409228
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
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зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня 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 неузгодженість
інформації між п.2 та п.7 Відомостей. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 04.03.2019 № 19/0403-М
Всього: 40 справ

Заступник Міністра

Бондар В.Є. 200 08 17

Роман ІЛИК

