ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства
охорони здоров'я України
16.05.2019 №1077

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС №139 "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ "ДУМА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Березинська, буд.4
Ідентифікаційний код: 24445669
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): в п.1, п.2 та гр.3
п.7 необхідно вказати спеціальність, а не посаду; зазначені в п.2 методи, що
застосовуються в медичній практиці за заявленою спеціальністю рекомендовано узгодити
з профілем діяльності та основними професійними завданнями і обов'язками в частині
застосування методів лікування. 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 03.05.2019 № 01/0305-М

2 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС №66 "ГІМНАЗІЯ - ПОЧАТКОВА ШКОЛА - ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Гетьмана Петра Дорошенка, буд.3
Ідентифікаційний код: 24435820
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та
Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України
від 04.06.2015 №374); при цьому, наявна неузгодженість інформації між гр.4-5 п.8 щодо
дати останньої повірки. Задекларована в п.10 інформацію про медичного працівника не
узгоджується зі спеціальністю, заявленою в п.1 Відомостей. Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 07.05.2019 № 01/0705-М
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3 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"ПОЛТАВСЬКА
СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №39 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Сінна, буд. 30/80
Ідентифікаційний код: 23551889
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: відповідно до
заявленої в п.1відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня лікарської
спеціальності медичний кабінет не забезпечений лікарем, крім того в гр.7 п.9
рекомендовано вказати спеціальність, а не посаду. 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 08.05.2019 № 01/0805-М

4 ЄЛИЗАВЕТГРАДКІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Єлизаветградка,
вул. Центральна, буд.108
Ідентифікаційний код: 03190337
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
задекларованих спеціальностей між п.1 та п.2 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості); відсутня інформація про головного лікаря; в п.1
Відомостей рекомендовано вказати спеціальності відповідно до номенклатури,
затвердженої наказом М ОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою"); вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи
зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням
заявлених спеціальностей); п.3, 4 Відомостей складені з порушенням вимог п.12
Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з
Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом 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); п.4 Відомостей складений з порушенням форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано задекларувати структур ЗОЗ); гр.3 п.7 Відомостей
складена з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
задекларувати спеціальонсті ); п.7 Відомостей складений з порушенням 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); в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.8 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
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періодичній повірці"); п.10 Відомостей складений з порушенням Ліцензійних умов
(рекомендуємо укомплектувати штат
відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов); 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 М ОЗ 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 03.05.2019 № 02/0305-М

5 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОПІШНЯНСЬКА
ТУБЕРКУЛЬОЗНА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Зіньківський р-н, смт Опішня, вул. Соборна,
буд. 57
Ідентифікаційний код: 01999098
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 (посади професіоналів з вищою немедичною освітою рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу 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 №895/16911).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 07.05.2019 № 02/0705-М

6 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 25" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Б.Кротова, 19
Ідентифікаційний код: 26462732
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
коду ЄДРПОУ юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань; п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості)
складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", 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 ліцензії, здобувач ліцензії може
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повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 08.05.2019 № 02/0805-М

7 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ДЕНТАЛ ЄВРО"
Місцезнаходження: м.Дніпро, пл. Соборна, буд.9А
Ідентифікаційний код: 42907481
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): зазначені в п.2
методи, що застосовуватимуться в медичній практиці за заявленими спеціальностями
необхідно розмежувати окремо по кожній заявленій спеціальності з урахуванням вимог,
встановлених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
№ 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами); п.3 Відомостей подано з порушенням п.п.1 п.13 Ліцензійних умов; в п.4, 6, 7, 8
відсутня інформація, яка передбачена формою Відомостей, що унеможливлює проведення
оцінки відповідності здобувача ліцензії згідно з поданими документами Ліцензійним
умовам. Пункти 9-10 Відомостей складені з порушенням вимог п.24-28 Ліцензійних 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), від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації
молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у
М іністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). В поданих
Відомостях відсутня інформація за спеціальністю "Організація і управління охороною
здоров'я", що є обов'язковою для закладу охорони здоров'я. Зауважуємо, що для
провадження господарської діяльності з медичної практики юридичною особою повинен
бути створений заклад охорони здоров'я. Перелік закладів охорони здоров'я затверджено
наказом М ОЗ України від 28.10.2002 №385, зареєстрованого в М іністерстві юстиції
України 12.11.2002 за №892/7180, та при цьому, затверджено його структуру, положення
про нього. 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 03.05.2019 № 03/0305-М

8 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ
"ЗАКЛАД"
Місцезнаходження: Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Заклад, вул. Січинського,
буд. 1-Б
Ідентифікаційний код: 20764320
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам

5

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 наказами 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 23.11.2007 № 742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
М іністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350), крім того, п.2 та п.5
Відомостей рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних
умов; п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги, а вид медичної допомоги
рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею 35² Основ законодавства
України про охорону здоров’я); 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 наказу М ОЗ України від 09.07.2009
№496 "Про затвердження Примірного табеля оснащення медичним обладнанням та
виробами медичного призначення обласної (обласної клінічної), республіканської
клінічної лікарні"); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов
(посаду керівника ЗОЗ рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу М ОЗ
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 в п.9 зазначається інформація виключно
про лікарів; 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", затвердженому та впровадженого в
дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117); 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 03.05.2019 № 0305/01-М

9 ФОП Поліщук Надія Володимирівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Федора Максименка, буд.24, кв.40
Ідентифікаційний код: 3030121783
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
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про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): п.7 рекомендовано
привести у відповідність з вимогами, встановленими підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних
умов (узгодити наявний перелік обладнання, оснащення відповідно до профілю, рівня
надання медичної допомоги та заявлених спеціальностей з урахуванням рекомендацій,
встановлених наказом М ОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю
оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»);
крім цього, відповідно до вимог підпункту 20 пункту 13 Ліцензійних умов, кабінет в
якому буде провадитись медична практика повинен бути забезпечений аптечкою для
надання невідкладної медичної допомоги; в п.7 та п.8 Відомостей відсутні законодавчо
регульовані засоби вимірювальної техніки, які необхідні для провадження господарської
діяльності з медичної практики (рекомендовано: забезпечити повний перелік засобів
вимірювальної техніки та задекларувати відомості про їх повірку з урахуванням вимог,
встановлених постановою Кабінету М іністрів України від 04.06.2015 №374 «Про
затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці» та наказу М іністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних
інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, за категоріями»). Пункт 9 розділу «Кадрові вимоги» Відомостей складений з
порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного
професійного розвитку лікарів (рекомендовано зазначати відомості про медичних
працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам Довіднику 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) та наказу
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;
в гр.3 п.9 Відомостей рекомендовано вказати повне найменування посад лікарів згідно
переліку, затвердженого наказом М ОЗ 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". Звертаємо увагу, що
наявна розбіжність адреси провадження діяльності між заявою та поданими Відомостями.
Крім цього, Відомості оформлені з порушенням п.6 Ліцензійних умов. Принагідно
наголошуємо, що для отримання ліцензії подаються документи, визначені Ліцензійними
умовами (Додатки №1-3), копії підтверджуючих документів не подаються. 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 03.05.2019 № 0305/02-М

10 ФОП Удод Ігор Миколайович
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Южне, вул. Т.Г. Шевченка, буд. 1, кв. 49
Ідентифікаційний код: 2384405854
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.
Реєстраційне досьє від 06.05.2019 № 0605/05-М
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11 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АТО ДОНБАСУ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Паркова, буд. 38, кв. 100
Ідентифікаційний код: 40204402
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: не створений заклад
охорони здоров’я відповідно до вимог наказу М ОЗ 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"; в
п.6 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості)
рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта;
в п.1, 2 Відомостей рекомендовано задекларувати спеціальність "Організація і управління
охороною здоров'я"; в п.9, 11 рекомендовано задекларувати інформацію про керівника
закладу охорони здоров’я. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.05.2019 № 07/0705-М

12 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "НЕОМЕДІКА"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, пл. Петефі Шандора, буд. 28
Ідентифікаційний код: 42925013
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
інформації між п.4 та п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі-Відомості); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних
умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими 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); посаду керівника ЗОЗ, зазначену у
п.11 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до наказу М ОЗ 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". Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.05.2019 № 0705/02-М
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13 ФОП Миколюк Людмила Юріївна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Буча, вул. Жовтнева, буд.94Д
Ідентифікаційний код: 3038814763
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 рекомендовано узгодити з вимогами
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання передбачено обсягу надання
первинної медичної допомоги/послуг згідно затвердженого Порядку, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог «основного блоку» оснащення, визначеного наказом
М ОЗ України від 26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які
надають первинну медичну допомогу". Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.05.2019 № 0705/03-М

14 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВОРІЗЬКА
ЛІКАРНЯ №4" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКА

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира
Великого, буд. 21
Ідентифікаційний код: 01986339
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
інформації між п.2 та п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) щодо методів, що застосовуються в медпрактиці (хірургічні
втручання); гр.3 п.7 Відомостей передбачає вказати спеціальності, а не посади; при цьому,
п.7
поданих Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами,
встановленими підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов (узгодити наявний перелік
обладнання, оснащення відповідно до профілю, рівня надання медичної допомоги та
заявленої спеціальності з урахуванням рекомендацій, встановлених наказом 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"); п.8 Відомостей складений з порушення форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (в гр.5 п.8 рекомендовано задекларувати реквізити
документів метрологічної повірки); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.24
Ліцензійних 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", зареєстрованого в М іністерстві
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",
кваліфікацію та посади професіоналів з вищою немедичною освітою рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу М ОЗ України від 12.08.2009 №588 "Про
атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони
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здоров'я", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 23.09.2009 за №895/16911);
п.10 Відомостей складений з порушенням 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", затвердженому та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №
117); заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених
спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат
відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 07.05.2019 № 0705/04-М

15 КОМУНАЛЬНА
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА
"МІСЬКИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР М.КРАМАТОРСЬКА"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 7
Ідентифікаційний код: 02003818
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 03.05.2012 серії АГ №600077 на провадження господарської
діяльності з медичної практики.
Реєстраційне досьє від 08.05.2019 № 0805/03-М

16 ФОП Лопаткіна Оксана Олександрівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Київська, буд.52
Ідентифікаційний код: 2917312008
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): зазначений в п.2
вид медичної допомоги за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з
вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону
здоров’я; п.7 рекомендовано узгодити з вимогами пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання передбачено обсягу
надання первинної медичної
допомоги/послуг згідно затвердженого Порядку, при цьому, перелік оснащення із
зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог «основного блоку» оснащення, визначеного наказом 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 08.05.2019 № 0805/11-М
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17 КРОПИВНИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ
ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ

ІНТЕРНАТ

З

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Чернишевського,
буд. 36
Ідентифікаційний код: 03190320
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 поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості)
відсутня
інформація про головного лікаря; наявна розбіжність задекларованих спеціальностей між
п.1 та п.2 Відомостей та відсутня спеціальність "Організація і управління охороною
здоров'я"; п.1 Відомостей рекомендовано вказати спеціальності відповідно до
номенклатури, затвердженої наказом М ОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою"); вид медичної допомоги необхідно
визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я
з урахуванням заявлених спеціальностей); п.3, 4 Відомостей складені з порушенням вимог
п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з
Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом 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); п.4 Відомостей складений з порушенням форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано задекларувати структуру ЗОЗ, а не штатний розпис);
приміщення, вказані в п.7 Відомостей,
не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням оснащення, крім того в гр.6 не скрізь вказана інформація
відповідно до форми; 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");
зазначені в гр.3 п.9 Відомостей посади рекомендовано привести у відповідність з наказом
М ОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; інформація, зазначена у п.10 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", 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); подані
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 07.05.2019 № 12/0705-М
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18 ФОП Лисий Олег Степанович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Більче-Золоте
Ідентифікаційний код: 2054625755
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): зазначений в п.2
вид медичної допомоги за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з
вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону
здоров’я; п.3 Відомостей оформлений з порушенням п.п.1 п.13 Ліцензійних умов; згідно
форми Відомостей, фізична особа-підприємець не декларує інформацію в п.4; п.7 поданих
Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами, встановленими п.п. 5 п.
13 Ліцензійних умов (узгодити наявний перелік обладнання, оснащення відповідно до
профілю, рівня надання медичної допомоги та заявлених спеціальностей з урахуванням
рекомендацій, встановлених наказом М ОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка»; в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми
відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із
зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати); крім цього, п.7 Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами п.п.20
п.13 Ліцензійних умов та забезпечити наявність, доступність та укомплектованість
аптечок для надання невідкладної медичної допомоги; п.10 складений з порушенням
вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про молодших
спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів М ОЗ
України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350,
від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та
фармацевтичною освітою», зареєстрованого у М іністерстві юстиції України 31.12.1993
року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами). Згідно з наявними в п.11 відомостями про стаж роботи
фізичної особи-підприємця виявлено порушення вимог постанова Кабінету М іністрів
України від 03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій" та спільного наказу М інпраці, М ін'юсту та М інфіну
від 28.06.1993 №43 "Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і організацій" (працівник бюджетної
установи, що виконує обов’язки за керівною посадою не може працювати за
сумісництвом) та вимог Декрету Кабінету М іністрів України від в 31.12.1992 № 24-92
"Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю
державних підприємств". Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.05.2019 № 15/0705-М

19 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 107" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Холмогорська, буд.7А
Ідентифікаційний код: 21902698
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: в гр.3-4 п.9 поданих
відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, відсутня інформація,
що передбачена формою (рекомендовано: вказати посаду на яку зараховано/буде
зараховано медичного працівника та його зайнятість). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 07.05.2019 № 17/0705-М

20 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ
ДНІПРОВСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 8
Ідентифікаційний код: 21930588
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 задекларована адреса провадження медичної практики; п.2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з порушенням
вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати 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 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)); гр.3 п.7
складена з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити спеціальності); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних
умов (необхідно зазначити інформацію про лікарів відповідно до вимог наказів М ОЗ
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 від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264), крім того, в гр.6 п.9 зазначається інформація
виключно про наявність сертифікатів спеціалістів. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 07.05.2019 № 18/0705-М

21 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
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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: патологічна анатомія, епідеміологія з Довідником
кваліфікаційних 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 (інформацію про Лисицьку І.А., як
лікаря-терапевта рекомендовано привести у відповідність до вимог 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: Белінської С.О. М ороз М .В., Редько О.О., Рябоштанової В.О. та ін. 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).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 М ОЗ України від 09 квітня 2014 № 253
року затверджено Порядок особистого прийому громадян у М іністерстві охорони здоров'я
України. Особистий прийом громадян посадовими особами М ОЗ України проводиться
згідно з графіком, затвердженим М ОЗ 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 07.05.2019 № 24/0705-М
Всього: 21 справа

Заступник Міністра
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Роман ІЛИК

