ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
18.04.2019 № 877

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики
1 ФОП Топорець Віта Анатоліївна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Севастопольська, буд. 64
Ідентифікаційний код: 2724611645
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 вірно зазначений ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця; подані
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.1, 2 Відомостей складені з порушенням вимог
п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до
номенклатури, затвердженої наказами МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264 та 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); у п.3
Відомостей рекомендовано вказати інформацію, відповідно до форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (спеціальності, відповідно до п.1); п.8 Відомостей складений з
порушення форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в гр.5 п.8 рекомендовано задекларувати
реквізити документів метрологічної повірки); у гр.6 п.10 Відомостей рекомендовано
вказати свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, номер, дата,
ким видано)). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про
отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 10.04.2019 № 01/1004-М

2 ФОП Оріщак Остап Романович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Українська, буд.18А
Ідентифікаційний код: 3370509316
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
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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); кабінети для провадження
медичної практики, зазначені у п.7 Відомостей рекомендовано укомплектувати аптечкою
для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог, встановлених
підпунктом 20 пункту 13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016
№285; в п.11 Відомостей задекларована неповна інформація 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 11.04.2019 № 01/1104-М

3 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Медична, буд. 7
Ідентифікаційний код: 21084107
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9-10відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені з порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635 (Новак). Звертаємо увагу, що у лікарів, інформація
про яких задекларована в п.9 Відомостей, закінчується термін дії кваліфікаційних
категорій. 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 05.04.2019 № 02/0504-М

4 ФОП Повар Олег Олександрович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка,
буд. 9/40
Ідентифікаційний код: 2425303015
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 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
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України від 11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного
робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка"), крім того, кабінети для
провадження медичної практики рекомендовано укомплектувати аптечкою для надання
невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог, встановлених підпунктом 20 пункту
13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №285; п.8 складений
з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити 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 гр.6 п.9 Відомостей рекомендовано
вказати спеціальність та ким виданий 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 08.04.2019 № 02/0804-М

5 ФОП Тохтарова Лілія Миколаївна
Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, м.Курахове, вул. Пушкіна,
буд. 9, кв. 17
Ідентифікаційний код: 3083313323
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 складений з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (посаду рекомендовано 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" та кваліфікації
лікаря). 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 10.04.2019 № 02/1004-М

6 ФОП Рибак Марія Олександрівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Українська, буд. 1,
кв.65
Ідентифікаційний код: 3195020047
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); наявна розбіжність інформації
між п.2 та п.7 поданих Відомостей. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
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до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 11.04.2019 № 02/1104-М

7 ФОП Ружак Андрій Андрійович
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, м.Жидачів, вул. Зарічна,
буд. 2
Ідентифікаційний код: 3212504431
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 вірно зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків.
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 05.04.2019 № 03/0504-М

8 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МИРОГОЩАНСЬКИЙ
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ДИТЯЧИЙ

Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Миргоща Друга,
вул. Патолічева, буд. 11а
Ідентифікаційний код: 03189305
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 зазначене неповна адреса місцезнаходження та адреси провадження медичної
практики юридичної особи; 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); п.8 Відомостей
складений з порушення форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в гр.5 п.8 рекомендовано
задекларувати реквізити документів метрологічної повірки); 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 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 08.04.2019 № 05/0804-М
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9 МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
ШВИДКОГО
РЕАГУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Ромни, вул. Маяковського, буд. 64
Ідентифікаційний код: 33219415
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: подані 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.2 складений з порушенням вимог п.9, 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); п.7 Відомостей
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів
консультативно-діагностичного центру" та від 11.04.2005 №158 "Про затвердження
табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного
техніка", крім того, спеціальності, вказані у гр.3 рекомендовано привести у відповідність
до спеціальностей, зазначених у п.1; п.8 Відомостей складений з порушення форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (в гр.5 п.8 рекомендовано задекларувати реквізити
документів метрологічної повірки); п.9 поданих Відомостей складений з порушенням
вимог п.24 Ліцензійних умов (посади рекомендовано 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"); 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 22.02.2019
№ 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, 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). 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 10.04.2019 № 05/1004-М
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10 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ
ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ДИСПАНСЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Шевченка,
буд. 42/29
Ідентифікаційний код: 13743205
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 розбіжність інформації
між п.2 та п.7 щодо задекларованих спеціальностей; 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 кваліфікації лікарів; заклад охорони здоров’я не
забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо
укомплектувати штат за заявленою спеціальністю "Фізіотерапія" 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 05.04.2019 № 0504/02-М

11 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕМЕНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" СЕМЕНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Семенівський р-н, смт Семенівка,
вул. Шевченка, буд. 78
Ідентифікаційний код: 01999494
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 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
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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, зазначений невідповідний набір
приміщень (відсутня передопераційна); зазначені в гр.3 п.9 Відомостей посади
рекомендовано привести у відповідність з наказом МОЗ України від 12.08.2009 №588
"Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі
охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за
№895/1691. Звертаємо увагу, що у лікарів, інформація про яких задекларована в п.9
Відомостей, закінчується термін дії кваліфікаційних категорій. 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 10.04.2019 № 07/1004-М

12 ФОП Шията Маргарита Дмитрівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Генерала Шухевича, буд. 1, кв. 5
Ідентифікаційний код: 2216405342
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: подані 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.1, 2, Відомостей складені з порушенням вимог
п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до
номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264); вид медичної допомоги, зазначений у п.2
Відомостей, необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей; 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 №153 "Про затвердження табелів оснащення
виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із
змінами), крім того, інформацію, зазначену у гр.3 п.7 рекомендовано привести у
відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов; кабінет для провадження медичної
практики рекомендовано укомплектувати аптечкою для надання невідкладної медичної
допомоги відповідно до вимог, встановлених підпунктом 20 пункту 13 Ліцензійних умов;
зазгальна площа приміщень не співпадає з площею кабінетів; 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"); згідно з наявною в п.11 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
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кваліфікаційного рівня інформацією про стаж роботи фізичної особи-підприємця
виявлено порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245
"Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій",
спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про затвердження
Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ і організацій" та п.5 Декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 №24-92
"Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю
державних підприємств" (працівник бюджетної установи, що виконує обов’язки за
керівною посадою не може працювати за сумісництвом). 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 10.04.2019 № 08/1004-М

13 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Можайського, буд. 50, корп.2
Ідентифікаційний код: 02004924
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: 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" (Жаркова Л.Є., Рудченко Т.В.) та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (курси з фізіотерапії,
дієтології). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про
отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 08.04.2019 № 0804/01-М

14 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ
КОРОСТИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ІМ.

ПІДПРИЄМСТВО
Д.І.ПОТЄХІНА"

Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів,
вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 58
Ідентифікаційний код: 01991731
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за спеціальностями необхідно
привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.1-2
Відомостей складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати
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спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"); п.10
Відомостей складений з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (зазначені
недостовірні відомості щодо дати видачі посвідчення Сенько С.О., не зазначені
спеціальності у гр.5); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних
умов (необхідно зазначити інформацію про лікарів, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за №
293/33264 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" (посади)); 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", крім того, приміщення,
вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального призначення із
зазначенням оснащення. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву
про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 08.04.2019 № 0804/05-М

15 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "3-Я МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

КЛІНІЧНА

Місцезнаходження: м.Полтава, пров. Рибальський, буд. 10-В
Ідентифікаційний код: 01999595
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 за спеціальностями молодших
спеціалістів з медичною освітою, 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 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); відсутня спеціальність "Анестезіологія". Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
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ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 08.04.2019 № 0804/06-М

16 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КОТЕЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОТЕЛЕВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Котелевський р-н, смт Котельва,
вул. Полтавський шлях, буд. 283
Ідентифікаційний код: 01999336
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 (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.9-10
складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості
про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264,
кваліфікацію професіоналів з вищою немедичною освітою рекомендовано привести у
відповідність до вимог наказу МОЗ України від 12.08.2009 №588 "Про атестацію
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за №895/16911), кваліфікацію
молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); п.8 Відомостей складений з
порушення форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в гр.5 п.8 рекомендовано задекларувати
реквізити документів метрологічної повірки); приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не
розмежовані щодо функціонального призначення із зазначенням оснащення; п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказу МОЗ України від 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 08.04.2019 № 0804/08-М
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17 БЕРДЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ № 3 "СУЗІР'Я" БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Потійська, буд. 13
Ідентифікаційний код: 26338759
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: подані 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.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)); вказаний в п.2 вид медичної допомоги
рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими
статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними
професійними завданнями та обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); п.2 Відомостей складений з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити спеціальність
відповідно до номенклатури, затвердженої наказом 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(зазначена посада)); в гр.5 п.8 не
задекларовано інформацію щодо реквізитів документа про метрологічну повірку
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (найменування установи/органу,
що здійснив повірку); в гр.7 п.10 Відомостей не зазначена інформація, що передбачена
формою 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 10.04.2019 № 09/1004-М

18 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМИ
УРАЖЕННЯМИ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ
НЕРВОВОЇ
СИСТЕМИ
З
ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ"
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Поповича, буд. 35 А
Ідентифікаційний код: 02000004
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); заклад охорони здоров’я не
забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо
укомплектувати штат відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог,
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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 11.04.2019 № 09/1104-М

19 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
МІКРОБІОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 9В
Ідентифікаційний код: 42616658
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.12.2009
№1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень" та від 05.06.1998 №153 "Про
затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами)); в гр.4 п.7 Відомостей відсутня
інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби
медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі,
що дає можливість їх ідентифікувати); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог
п.25 Ліцензійних умов (необхідно зазначити інформацію про працівників, відповідно
вимогам наказу МОЗ України від 12.08.2009 №588 "Про атестацію професіоналів з вищою
немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за №895/16911); загальна площа приміщень не
відповідає площі кабінетів, зазначених у 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 09.04.2019 № 0904/02-М

20 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ " ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Нижні Гаї, вул. Вербова,
буд. 17
Ідентифікаційний код: 22421239
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
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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.1, 2 Відомостей складені з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності у
відповідності до номенклатури, затвердженої наказами МОЗ України від 22.02.2019
№ 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від 23.11.2007 №742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635); посади, зазначені у гр.3 п.9 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня 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", крім того 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
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635 та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 09.04.2019 № 0904/04-М

21 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження:
Хмельницька
обл.,
Волочиський
р-н,
м.Волочиськ,
вул. Незалежності, буд. 88
Ідентифікаційний код: 42130081
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна діюча ліцензія,
видана МОЗ України від 21.06.2018 на провадження господарської діяльності з медичної
практики. Зауважуємо, що згідно з вимогами пп.10 п.13 Ліцензійних умов, у разі зміни
даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії,
ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування у місячний строк з дня настання
таких змін. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для
ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді). При
цьому, у повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які змінилися, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов.
Реєстраційне досьє від 11.04.2019 № 10/1104-М

22 ФОП Заставний Ігор Ігорович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Городоцька, буд. 249, кв. 69
Ідентифікаційний код: 3283603814
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: наявна розбіжність
місця 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 10.04.2019 № 1004/02-М

23 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Я.Гашека, буд. 2-А
Ідентифікаційний код: 01996792
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: приміщення, вказані в
п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості), не
розмежовані щодо функціонального призначення із зазначенням оснащення, крім того
наявний невідповідний набір приміщень (відсутня операційна, передопераційна); п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення
виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із
змінами), від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою
та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру"); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних
умов (необхідно зазначити інформацію про працівників, відповідно до вимог наказу МОЗ
України від 12.08.2009 №588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною
освітою, які працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.09.2009 за №895/16911), у гр.6 п.9-10 відсутня інформація щодо
сертифікатів та свідоцтв про проходження підвищення кваліфікації; інформація, зазначена
в п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 10.04.2019 № 1004/06-М
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24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЛІКАРНЯ №1" КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 17
Ідентифікаційний код: 01990826
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці за спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я,
патологічна анатомія, епідеміологія, спеціальностями молодших спеціалістів з медичною
освітою: акушерська справа з Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (із змінами); розбіжність інформації між п.2 та п.7 Відомостей щодо
методів, що застосовуються в медпрактиці, (наявні операційні, однак спеціальності
хірургічного профілю не зазначені); в п.4, п.7 Відомостей рекомендовано задекларувати
інформацію щодо адміністрації ЗОЗ (кабінет головного лікаря та заступників); п.9
Відомостей складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (необхідно зазначити
інформацію про лікарів (лікар-терапевт Лисицька І.А.), кваліфікація яких відповідає
вимогам наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного
професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
25.03.2019 року за № 293/33264, Довіднику 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);
гр.6 п.9 Відомостей не відповідає формі додатка 2 до Ліцензійних умов (зазначається
інформація про наявність сертифікатів спеціалістів (сертифікати видаються з 1992 року,
однак у Лисицької І.А. зазначена інформація щодо наявності сертифіката від 20.06.1984);
); інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими
п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
спеціалістів: Белінської С.О. Мороз М.В., Редько О.О., Рябоштанової В.О. 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).Звертаємо увагу, що у лікарів та молодших
спеціалістів з медичною освітою, інформація про яких задекларована в п.9, 10 Відомостей,
закінчується термін дії кваліфікаційних категорій. 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. Додатково зазначаємо, що наказом МОЗ України від 09 квітня 2014 № 253
року затверджено Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві охорони здоров'я
України. Особистий прийом громадян посадовими особами МОЗ України проводиться
згідно з графіком, затвердженим МОЗ України, виключно за попереднім записом. Згідно
затвердженого графіку особистого прийому громадян, посадовою особою Управління
ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги проводиться прийом
громадян кожної середи з 14-00 до 16-00 за адресою: м.Київ, вул. Ярославська, буд. 41
(м.Контрактова площа), тел.: (044) 425-05-26 під час якого заявнику надається роз'яснення
щодо оформлення документів для отримання ліцензії на медичну практику.
Реєстраційне досьє від 08.04.2019 № 11/0804-М
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25 ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 29
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Алмазна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 21064105
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 за спеціальністю "Педіатрія" 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). 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 11.04.2019 № 11/1104-М

26 ФОП Очеретна Олена Володимирівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ів. Пулюя, буд.5Б, кв.101
Ідентифікаційний код: 2886319320
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 у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 11.04.2019 № 1104/04-М

27 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРЕЖАНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
БЕРЕЖАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бережанський р-н, м. Бережани,
вул. Степана Бандери, буд. 21
Ідентифікаційний код: 02000435
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
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практиці за заявленими спеціальностями, необхідно 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)); приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані
щодо функціонального призначення із зазначенням оснащення; п.7 складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 02.03.2011 №127 "Про затвердження примірних табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної
районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень" та від 11.04.2005 №158
"Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікарястоматолога та зубного техніка"); у гр.6 п.9 Відомостей рекомендовано зазначити
інформацію щодо сертифікатів спеціалістів; 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 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, 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",
від 12.08.2009 №588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.09.2009 за №895/16911 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 11.04.2019 № 1104/11-М

28 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. О.Ф. МАЛЬЦЕВА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Медична, буд. 1
Ідентифікаційний код: 01999075
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); гр.2,3,4 п.7
рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов, крім
того, перевірити відповідність наявного обладнання та оснащення не має можливості,
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оскільки не вказані спеціальності; у гр.5, 6 п.9 Відомостей зазначена недостовірна
інформація щодо видачі дипломів та сертифікатів (20074 рік); інформація, зазначена в
п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог
наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою" та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); 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 11.04.2019 № 1104/12-М

29 НІЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Березанська, буд. 44А
Ідентифікаційний код: 03189883
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.7 п.9 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня зазначена недостовірна інформація
щодо кваліфікаційної категорії Діденко А.С. Після усунення причин, що стали підставою
для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 11.04.2019 № 1104/15-М

30 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗАГВІЗДЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЗАГВІЗДЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Загвіздя,
вул. Липоса-Осада, буд. 22 "З"
Ідентифікаційний код: 42729035
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 11.04.2019 № 1104/16-М
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31 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 21" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Старокозацька, буд.51 А
Ідентифікаційний код: 26461170
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); наявна розбіжність інформації
між п.2 та п.7 поданих 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 11.04.2019 № 1104/36-М

32 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНМ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Саратовська, буд. 47, кв. 6
Ідентифікаційний код: 40657708
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.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.4, 6 поданих Відомостей рекомендовано
привести у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов зазначивши
інформацію про установчі документи та структуру медичного закладу реквізити акта
санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта; п.7 рекомендовано привести до форми
додатка 2 до Ліцензійних умов; 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.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
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привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та від 05.06.1998 №153
"Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами); в гр.4 п.7 Відомостей відсутня
інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби
медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі,
що дає можливість їх ідентифікувати); 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 08.04.2019 № 12/0804-М

33 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 49" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Одоєвського, буд. 16
Ідентифікаційний код: 26462689
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: : подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня 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.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.10 Відомостей складений з
порушенням вимог Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичного
працівника, кваліфікація якого відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №
742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350 та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами)), крім того у гр.6 зазначена
внформація не відповідає формі додатка 2 до Ліцензійних умов. Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 10.04.2019 № 12/1004-М
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34 ФОП Потурнак Катерина Алімівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Луцька, буд. 103,
кв. 107
Ідентифікаційний код: 2952702667
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: : подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені з порушенням вимог п.6
Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються
підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за
наявності)), крім того, в заяві про отримання ліцензії зазначається місце реєстрації ФОП
та місце провадження медичної практики. 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 10.04.2019 № 13/1004-М

35 ПУТИВЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 2
ІМ. Г.Я.БАЗИМИ ПУТИВЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Сумська обл., Путивльський р-н, м.Путивль, просп. Іоанна
Путивльського, буд. 79
Ідентифікаційний код: 06711334
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація, зазначена
в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами); 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)). Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 08.04.2019 № 14/0804-М
Всього: 35 справ

Заступник Міністра

Бондар В.Є. 200 08 17

Роман ІЛИК

