ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства
охорони здоров'я України
25.04.2019 № 973

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики
1 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.11 Ліценз ійних умов (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностя ми у відповідності
до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами); в п.7 Відомостей зазначений
невідповідний набір приміщень (відсутня передопераційна), крім того, приміщення,
вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального призначення із
зазначенням оснащення; 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 М ОЗ 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 М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами), а також у гр.6 зазначити інформацію відповідно до наказу МОЗ України від
23.11.2007 №742. 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 16.04.2019 № 01/1604-М

2 ФОП Трач Роман Ярославович

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Конякіна, буд. 10А, кв. 86
Ідентифікаційний код: 2656413314
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.3 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) не відповідає
вимогам форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити спеціальність);
п.7 Відомостей складений з порушенням п.14 Ліцензійних умов (хірургічні втручання
(планові та невідкладні), виконання яких потребує стаціонарних умов, ліцензіат пов инен
здійснювати на матеріально-технічній базі закладів охорони здоров'я, які надають
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відповідний вид медичної допомоги: в операційних блоках, які повинні бути ізольовані від
усіх груп приміщень закладу охорони здоров'я і мати доступне сполучення з
приміщеннями відділень анестезіології та реанімації, палатними відділеннями
хірургічного профілю, приймальним відділенням; у закладах охорони здоров'я, що
надають вторинний (спеціалізований) та третинний (високоспеціалізований) вид медичної
допомоги та забезпечені відповідним матеріально-технічним оснащення м); наявна
розбіжність методів, що застосовуються в медпрактиці між п.2 та п.7 Відомостей; п.8
Відомостей складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету М іністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"); п.9 Відомостей
складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (необхідно зазначити інформацію
про лікаря, кваліфікація якого відповідає вимогам наказу МОЗ України від 22.02.2019 №
446 "Деякі питання без перервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в
М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264 та посаді, яку обіймає).
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 19.04.2019 № 01/1904-М

3 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС № 144 "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ
ІВРИТУ,
ІСТОР ІЇ
ЄВРЕЙСЬКОГО
НАРОДУ,
ЄВРЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ДИТЯЧИЙ САДОК)" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, буд. 1
Ідентифікаційний код: 23067811
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна неузгодженість
інформації між п.1 та п.5 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості); методи, що застосовуватимуться у медичній практиці не
узгоджуються із заявленою спеціальністю; в п.3 Відомостей рекомендовано вказати
інформацію щодо медичного кабінету; інформація, заз начена у гр.3 п.7 Відомостей не
узгоджується з інформацією зазначеною у п.1-2, крім того, у гр.2 рекомендовано вказати
режим роботи медичного кабінету; посада, зазначена у п.10 Відомостей не відповідає
задекларованій у п.1 Відомостей інформації. 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 16.04.2019 № 02/1604-М

4 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС
№71 "СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ШКОЛА
ХУДОЖНЬОАРХІТЕКТУРНОГО
НАПРЯМКУ-ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. В.Жуковського, буд. 10
Ідентифікаційний код: 26462726
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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.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 М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі з місту статті 35 Основ
законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей);
гр.3, 4, 6 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); 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 М іністрів
України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"); у гр.6,
7 п.10 Відомостей зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати свідоцтво про
проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, номер, дата, ким видано) та
посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (спеціальність,
серія, номер, дата, ким видано, категорія). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.04.2019 № 02/1704-М

5 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛУБЕНСЬКА
МІСЬКА
КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" ЛУБЕНСЬКОЇ

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, вул. Л.Толстого, буд. 16
Ідентифікаційний код: 05506589
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 забез печити 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 пов ного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу М ОЗ України від 11.04.2005 №158 "Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка"); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету М іністрів
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України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці", а в гр.5
рекомендовано задекларувати реквізити документів метрологічної повірки); п.9
Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказу М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за №
293/33264); 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 М ОЗ 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 М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами), крім того, у гр.7 п.10 Відомостей зазначена недостовірна інформація щодо
посвідчення Рижиковій Л.В., Решетняк В.О.. Після усунення причин, що стали підставою
для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.04.2019 № 03/1604-М

6 БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Волонтерів, буд. 162
Ідентифікаційний код: 26338854
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 заз начити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (з і змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); 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.7 п.10 Відомостей
зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати дату видачі 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 17.04.2019 № 03/1704-М
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7 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ПОЗАМІСЬКИЙ
ДИТЯЧИЙ
ЗАКЛАД
ВІДПОЧИНКУ "ІСКОРКА"

ВІДПОВІД АЛЬНІСТЮ
ОЗДОРОВЛЕННЯ
ТА

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Слов'янськ, м.Святогірськ, вул. Івана Мазепи,
буд. 31
Ідентифікаційний код: 42010084
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.6 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
рекомендовано зазначити
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки це заклад
оздоровлення дітей. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № 03/1804-М

8 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС № 111 "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА - ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 29
Ідентифікаційний код: 26459730
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 Ліценз ійних умов (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностя ми у відповідності
до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами); в п.6 рекомендовано зазначити
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться
медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання
медичної допомоги. 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 17.04.2019 № 04/1704-М

9 ТОВАРИСТВО
ДЖЕНЕТІКС"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АРТ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Депутатська, буд. 17/6, кв. 80
Ідентифікаційний код: 42922080
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 необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про
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охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей; п.7 складений з порушенням
вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забез печити наявність
медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання
обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами,
затвердженими М ОЗ 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 М ОЗ
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); при наявних приміщення х у лабораторії, зазначених у п.7
Відомостей, необхідно отримати ліцензію М ОЗ України на провадження господарської
діяльності банків пуповинної крові інших тканин і клітин людини згідно з переліком,
затвердженим М іністерством охорони здоров’я України. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № 04/1804-М

10 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Житомир, майдан Перемоги, буд. 11
Ідентифікаційний код: 42788415
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 спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою
"Стоматологія" у відповідності до основних професійних завдань та обов'язків,
визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я ", затвердженим наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із
змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву
про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.04.2019 № 05/1504-М

11 ФОП Сулімовський Євген Валерійович

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, проспект Соборний, буд. 43,
кв. 8
Ідентифікаційний код: 2951115911
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 М ОЗ України від 15.05.2014 серії АЕ №459696 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
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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 18.04.2019 № 05/1804-М

12 ФОП Княжанська Світлана Михайлівна

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Сільвая, буд. 28
Ідентифікаційний код: 2706619488
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 Ліценз ійних 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 М ОЗ України від 11.04.2005 №158 "Про затвердження
табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного
техніка"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву
про її отримання.
Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № 05/1904-М

13 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДФОРТУНА"

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с.Монастирчани,
вул. Белеївка, буд. 102
Ідентифікаційний код: 42603083
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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ 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 наказом М ОЗ України від 22.02.2019 № 446
"Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованим в
М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264); п.3, 4 Відомостей
складений з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид
закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженого
наказом М ОЗ України від 28.10.2002 №385); п.7 складений з порушенням вимог пп.5
п.13 та п.22 Ліценз ійних 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
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зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог наказу М ОЗ України від 11.04.2005 №158 "Про затвердження
табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного
техніка"), а також узгодити спеціальності, зазначені у гр.3 п.7 з вимогами наказу
МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку
лікарів", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 15.04.2019 № 06/1504-М

14 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС № 42 "ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Ростовська, буд. 88
Ідентифікаційний код: 26462399
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, 7 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені з порушенням вимог п.9
Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності
у
відповідності до
номенклатури, затвердженої наказом М ОЗ 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 17.04.2019 № 06/1704-М

15 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУБЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР
ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, просп. Володимирський, буд. 161
Ідентифікаційний код: 26434977
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 Відомостей 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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами), наявна розбіжність інформації
між п.1 та п.2 Відомостей; структуру закладу охорони здоров’я (п.4) рекомендовано
узгодити з переліком наявних приміщень (п.7); п.7 Відомостей складений з порушенням
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вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забез печити наявність
медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання
обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами,
затвердженими М ОЗ 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 М ОЗ
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; гр.4 п.10 Відомостей складена з порушенням вимог п.9
Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності
у
відповідності до
номенклатури, затвердженої наказом М ОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою"); 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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 17.04.2019 № 07/1704-М

16 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
НАРКОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: м.Черкаси, просп. Хіміків, буд. 62
Ідентифікаційний код: 05540451
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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами) та заз начити окремо за кожною
спеціальністю); заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до
заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених
спеціальностей (рефлексотерапія) з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних
умов). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліценз ії може повторно подати до органу ліцензування заяву про
її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.04.2019 № 08/1504-М
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17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ
ЦЕНТР
КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Ялтинська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 01994959
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 Ліценз ійних умов (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностя ми у відповідності
до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із з мінами); у гр.2 п.7 відсутня інформація
відповідно до форми додатка 2 до Ліцензійних умов; п.7 Відомостей складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліценз ійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими М ОЗ 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 М ОЗ України від 15.12.2009 №954 Про затвердження "Примірного табеля
оснащення основним медичним обладнанням та виробами медичного призначення
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу
онкологічним хворим"); п.9-10 складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає в имогам наказів М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "О хорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами)); інформація, вказана у гр.4 п.9, 10
Відомостей не відповідає формі додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати
основна робота чи 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 15.04.2019 № 09/1504-М

18 ФОП Геранін Станіслав Ігорович

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Святкова, буд. 6/43
Ідентифікаційний код: 2807307411
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
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медичній практиці за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою
"Стоматологія" у відповідності до основних професійних завдань та обов'язків,
визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я ", затвердженим наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (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 17.04.2019 № 09/1704-М

19 ФОП Коваленко Жанна Леонідівна

Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Сержанта Волкова, буд. 37, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2701215101
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 М ОЗ України від 17.04.2014 серії АЕ №459955 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 18.04.2019 № 09/1804-М

20 ФОП Лук'янець Аліна Василівна

Місцезнаходження: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, вул. Котовського, буд. 50
Ідентифікаційний код: 3378609964
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
ліценз ії зазначена не повна адреса місця реєстрації фізичної особи - підприємця; п.11
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначення м його освітнього і кваліфікаційного рівня
складений з
порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано заначити відомості
про стаж роботи фізичної особи - підприємця відповідно до запису в трудовій книжці за
останні п'ять років або реквізити ліцензії (для фізичної особи - підприємця)). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 17.04.2019 № 10/1704-М

21 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика
Михайлівка, вул. Центральна, буд. 248
Ідентифікаційний код: 01998727
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.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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами); п.5 Відомостей складений з
порушення форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано задекларувати
реквізити документа, що є підставою для користування приміщенням); в п.6 Відомостей
передбачено вказати інформацію щодо реквізитів акта санітарно-епідеміологічного
обстеження об’єкта експертизи (форма №315/о); наявна неузгодженість інформації між
п.4 та п.11 Відомостей щодо створеного ЗОЗ та запису в трудовій книжці головного
лікаря; спеціальності, зазначені у гр.7 п.10 Відомостей, рекомендовано привести у
відповідність до номенклатури молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженої
наказом М ОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", крім того, п.10 Відомостей складений з порушенням наказу М ОЗ
України від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних
навчальних з акладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися
медичною і фармацевтичною діяльністю" та Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); зазначені в гр.3 п.9
Відомостей посади рекомендовано привести у відповідність з наказом М ОЗ України від
12.08.2009 №588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України
23.09.2009 за №895/1691 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"; наявна неузгодженість інформації
між п.1-2 та п.7 Відомостей; 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
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № 10/1904-М

22 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №5" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Караваєва, буд. 17-А
Ідентифікаційний код: 26460118
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 (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності у
відповідності до номенклатури, затвердженої наказом М ОЗ 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
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практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (з і змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); гр.3, 4 п.7
складені з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити спеціальність, повне найменування виробника та моделі наявного оснащення,
що дає можливість його ідентифікувати); 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.7 п.10 Відомостей зазначена не повна інформація
(рекомендовано вказати спеціальність); в частині підписання Відомостей відсутня дата.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 15.04.2019 № 11/1504-М

23 ВЛАСІВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ З
ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, смт Власівка, вул. Східна,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 22219526
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
місцезнаходження юридичної особи між з аявою та відомостями про реєстрацію, що наявні
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань; 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 Ліценз ійних умов (рекомендовано вказати спеціальності
у відповідності до номенклатури, затвердженої наказами М ОЗ України від 22.02.2019 №
446 "Деякі питання без перервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в
М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264 та від 23.11.2007 №742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"), крім того в п.1-2 Відомостей не
задекларована спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я"; п.3, 4
Відомостей складені з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано
визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я,
затвердженого наказом М ОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі змінами від 16.05.2018
№933), зареєстрованим у М іністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); в п.6
рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта,
оскільки провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного
рівня надання медичної допомоги; п.7-8 Відомостей рекомендовано привести у
відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов; в п.9 Відомостей задекларована
інформація про лікаря Патенко Т.В., яка відповідно до своїх освітніх документів обіймає
посаду лікаря загальної практики-сімейного лікаря, однак спеціальність "Загальна
практика-сімейна медицина" не задекларована в п.1, крім того в гр.3 необхідно зазначити
посаду); інформація, зазначена у п.10 не узгоджується з вимогами, встановленими п.24
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Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
спеціалістів до вимог наказу М ОЗ 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 М ОЗ 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); в п.11 Відомостей рекомендовано вказати
інформацію про керівника ЗОЗ. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.04.2019 № 12/1504-М

24 КОМУНАЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 14-Б
Ідентифікаційний код: 26236094
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої
наказом М ОЗ 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 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); інформація вказана у п.2 Відомостей не узгоджується з
інформацією
п.7;
в
п.6
рекомендовано
зазначити
реквізити
акта
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться медична практика
за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання медичної допомоги; гр.3
п.7 складена з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити спеціальність); в п.10 Відомостей вказана інформація про лікаря, однак
лікарська спеціальність не задекларована у п.1 Відомостей. Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.04.2019 № 1204/01-М

25 ФОП Лукашук Дмитро Миколайович

Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе,
вул. Південна, буд. 15, кв. 70
Ідентифікаційний код: 3007617994
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 частині підписання
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
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персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня відсутня дата їх
складання. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.04.2019 № 1204/02-М

26 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІАМЕД
ЦЕНТР СІМЕЙНОГО ЗДОРОВ’Я"

Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Перемоги, буд. 53
Ідентифікаційний код: 42816583
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
п.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", що зареєстрований в М іністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264); п.7 Відомостей складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліценз ійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими М ОЗ 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 М ОЗ 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"). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.04.2019 № 1204/05-М

27 ФОП Матвійчук Тетяна Дмитрівна

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Привільна, буд. 56 А
Ідентифікаційний код: 2711514941
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: згідно з наявною в
п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформацією про стаж
роботи фізичної особи-підприємця виявлено порушення вимог Декрету Кабінету
М іністрів України від 31.12.1992 №24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств". 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 12.04.2019 № 1204/06-М
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28 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Різдвяна, буд. 55
Ідентифікаційний код: 05446404
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних
умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно заз начити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі з мінами); п.4, 7
Відомостей складені з порушенням ліцензійних умов (відсутня операційна,
передопераційна); наявна неузгодженість інформації між п.2 та п.7 щодо методів, які
застосовуються в медпрактиці (хірургічні втручання); в п.7 Відомостей наявне
приміщення біохімічних досліджень, однак проводяться вони не фаховими спеціалістами,
крім того в п.1 не заявлена "Клінічна біохімія"; в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація
відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного
призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає
можливість їх ідентифікувати); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими М ОЗ 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 М ОЗ 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"); 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). Звертаємо увагу, що у молодших спеціалістів з
медичною освітою, інформація про яких задекларована в п.10 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. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.04.2019 № 13/1504-М

29 ФОП Коваленко Ярослав Олександрович

Місцезнаходження: м.Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 200, кв. 71
Ідентифікаційний код: 2706616579
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,
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видана М ОЗ України від12.07.2012 серії АД №063003 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 18.04.2019 № 14/1804-М

30 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 74" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Караваєва, буд. 60
Ідентифікаційний код: 26458475
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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами); наявна неузгодженість
інформації між п.2 та п.7 Відомостей. 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 15.04.2019 № 1504/02-М

31 ФОП Павлоградська Тетяна Олексіївна

Місцезнаходження: Сумська обл., м.Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 41,
кв. 35
Ідентифікаційний код: 2970805501
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: згідно з наявною в
п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформацією про стаж
роботи фізичної особи-підприємця виявлено порушення вимог Декрету Кабінету
М іністрів України від 31.12.1992 №24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств". 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 15.04.2019 № 1504/03-М
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32 ФОП Бондарчук Андрій Григорович

Місцезнаходження: м.Київ, просп. П.Григоренка, буд. 22/20, кв. 307
Ідентифікаційний код: 2960311290
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9, 11 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені з порушенням п.29
Ліцензійних умов (лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською
спеціальністю, допускаються до провадження медичної практики за цією спеціальністю
після проходження стажування згідно з порядком, встановленим М ОЗ). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 15.04.2019 № 1504/04-М

33 ФОП Сакуляк Віта Володимирівна

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Володимира
Великого, буд. 8, кв. 2
Ідентифікаційний код: 3173004745
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.5, 7, 8, 9, 11
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначення м його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості)
складені з порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов, крім того, п.7 складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліценз ійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими М ОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано розмежувати відповідно до
функціонального призначення із зазначенням оснащення та привести у відповідність до
вимог наказів М ОЗ 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"). Зауваження не враховані, після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № 16/1804-М

34 ФОП Шалигіна Людмила Віталіївна

Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Карла Лібкнехта, буд. 37, кв. 26
Ідентифікаційний код: 2301001185
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
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практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі 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 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); відсутня дата в частині підписання Відомостей. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 16.04.2019 № 1604/01-М

35 ФОП Галузо Катерина Юріївна

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул. Героїв України,
буд. 106, кв. 14
Ідентифікаційний код: 3215606608
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 засвідчуються підписом здобувача ліцензії або
уповноваженої особи. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.04.2019 № 18/1504-М

36 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВОРІЗЬКА
МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги,
буд. 2
Ідентифікаційний код: 01986397
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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами); п.9 Відомостей складений з
порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (необхідно заз начити інформацію про лікарів,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264 та від 12.08.2009 №588 "Про атестацію
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я",
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 23.09.2009 за №895/16911); інформація,
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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), крім того у гр.7 рекомендовано вказати
номер посвідчень). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № 1804/01-М

37 ФОП Гамкрелідзе Олена Петрівна

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Росвигівська, буд. 18, кв. 70
Ідентифікаційний код: 2649023962
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 Ліценз ійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими М ОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано розмежувати відповідно до
функціонального призначення із зазначенням оснащення та привести у відповідність до
вимог наказів М ОЗ 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"; п.8 Відомостей складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці згідно з вимогами постанов и Кабінету М іністрів України від 04.06.2015 № 374
"Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці"); гр.5 п.9 Відомостей складена з порушенням
форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальність). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № 1804/03-М

38 КЗ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 61
"ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІ СТУПЕНІВТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Єрмолової, буд. 50
Ідентифікаційний код: 26459629
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація щодо
методів, які застосовуються в медпрактиці, заз начена у п.2 відомостей про стан
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матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня не узгоджується з п.7. Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № 1804/33-М

39 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЙС ЛАБ
БАЙ ДОКТОР БІЛОУС"

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, офіс 139
Ідентифікаційний код: 42655655
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
місцезнаходження юридичної особи між з аявою 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 18.04.2019 № 1804/36-М

40 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА
СИМПТОМАТИЧНОЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ "ПІЛІГРИМ"

Місцезнаходження: м.Київ, просп. Миколи Бажана, буд. 24/1, кв. 302
Ідентифікаційний код: 42835213
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 "О хорона здоров'я", затвердженим наказом М ОЗ України від
29.03.2002 № 117 (із змінами), вид медичної допомоги 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 у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № 1804/37-М

41 ТОВАРИСТВО
"ЕКСПЕРТ-МЕД"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІД АЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Щекавицька, буд. 42/48, нежиле приміщення 38
в літ."А"
Ідентифікаційний код: 42850472
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
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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 пп.5 п.13 та п.22 Ліценз ійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими М ОЗ 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 М ОЗ 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"); п.9 Відомостей складений з
порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (необхідно заз начити інформацію про лікарів,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264); 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 18.04.2019 № 1804/38-М

42 КОМУНАЛЬНЕ
"ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ

Місцезнаходження:
Кіровоградська
обл.,
Добровеличківський
р-н,
смт Добровеличківка, пров. Аркадія Артюха, буд. 10
Ідентифікаційний код: 01995143
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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами); п.7 складений з порушенням
вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забез печити 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 пов ного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу М ОЗ України від 05.06.1998 №153 "Про
затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами), крім того, приміщення, вказані в п.7
Відомостей,
не розмежовані щодо функціонального призначення із зазначенням
оснащення та зазначений невідповідний набір приміщень (відсутня передопераційна);
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п.9-10 складені з порушенням вимог п.24 Ліценз ійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів М ОЗ
України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку
лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264,
від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в М іністерстві 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 М ОЗ 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); п.11
Відомостей рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних
умов (необхідно зазначити відомості за останні 5 років відповідно до запису в трудовій
книжці). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву
про її отримання.
Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № 1904/01-М

43 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВІНЬКОВЕЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Віньковецький р-н, смт Віньківці,
вул. Першотравнева, буд. 6
Ідентифікаційний код: 02004189
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 М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами); в п.7 Відомостей відсутня інформація, що передбачена формою додатка 2 до
Ліцензійних умов; п. 9 Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає в имогам наказів М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264 та від 12.08.2009 № 588 "Про атестацію
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я ");
інформація щодо закладу охорони здоров’я, зазначена у п.11 Відомостей, не відповідає
п.3, 4; 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 в отриманні
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № 1904/03-М
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44 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЛІЙСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" КІЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Кілія, вул. Кубишкіна, буд. 19
Ідентифікаційний код: 01998762
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 Ліценз ійних умов (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностя ми у відповідності
до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами); п.7 складений з порушенням
вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забез печити наявність
медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання
обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами,
затвердженими М ОЗ 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 М ОЗ
України від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного
призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами), від
31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"
та від 11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного
робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка"), крім того у гр.3 рекомендовано
вказати інформацію, що передбачена формою додатка 2 до Ліцензійних умов,
приміщення, вказані в п.7 Відомостей,
не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначення м оснащення; п.9-10 складені з порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказ ів М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в М іністерстві 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 ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.04.2019 № 20/1504-М
Всього: 44 справи
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