ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства
охорони здоров'я України
01.07.2019 № 1532

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №9 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Мостова, буд. 3
Ідентифікаційний код: 25002425
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних
умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями,
необхідно
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
змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених
спеціальностей); 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 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою"); ; інформація, зазначена у п.10 відомостей про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього
і кваліфікаційного рівня не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодшого спеціаліста до вимог
наказу 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 14.06.2019 № 01/1406-М

2 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГОРОДИЩЕНСЬКЕ
РАЙОННЕ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ" ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Городищенський р-н, м. Городище, вул. Гагаріна,
буд. 22
Ідентифікаційний код: 02005355
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
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зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): зазначені
спеціальності, які не підлягають ліцензуванню, згідно вимог 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; графа 3 п.7 Відомостей
передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть
провадити в них медичну практику; зазначений в п.7 Відомостей перелік наявних приміщень
(відділень) рекомендовано розмежувати відповідно до їх функціонального призначення із
зазначенням площі, спеціальностей та переліком оснащення, яке необхідне для надання
медичної допомоги. Розділ "Кадрові вимоги" оформлено з порушенням п.32 Ліцензійних
умов (необхідно забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема
з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою спеціальністю в п.1, наявність
вакантних посад не допускається). 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 18.06.2019 № 01/1806-М

3 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СТРАШІВСЬКА
ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, селище Страшеве,
вул. Залізничників, буд. 1 А
Ідентифікаційний код: 25318565
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.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня рекомендовано узгодити загальну
площу з площею наявних приміщень, крім того, наявні приміщення незаявлених
спеціальностей; п.9 складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
кваліфікацію
та посади професіоналів з вищою немедичною освітою
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 в отриманні ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 19.06.2019 № 01/1906-М

4 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОВОЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Нововолинськ, проспект Перемоги, буд. 7
Ідентифікаційний код: 01983016
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: 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 застосовуються в медичній практиці за заявленими спеціальностями
рекомендовано узгодити з профілем діяльності та основними професійними завданнями і
обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117
(зі змінами) з урахуванням профілю діяльності закладу та рівня надання медичної допомоги;
в п.7 Відомостей задекларовано неповний набір приміщень, що необхідний для здійснення
хірургічних втручань (передопераційна); крім цього, п.7 Відомостей містить інформацію про
кабінети, відносно яких не заявлено спеціальності в п.1; п.10 складений з порушенням вимог
п.26 Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного професійного розвитку фахівців
згідно займаних посад (рекомендовано: зазначити 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); зазначені в гр.3 п.9 посади професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров'я рекомендовано узгодити з вимогами 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 20.06.2019 № 01/2006-М

5 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Клочківська, буд. 366
Ідентифікаційний код: 02001699
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з тим, що наявна діюча ліцензія, видана М ОЗ України від 20.12.2012 серії АЕ
№196471 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
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 03/2006-М
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6 ФОП Бондарук Максим Ігорович
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с.Тарасове, вул. Боголюбська,
буд. 120, кв. 6
Ідентифікаційний код: 3252310392
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з наявною розбіжністю місця реєстрації фізичної особи - підприємця між заявою та
відомостями про реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 18.06.2019 № 05/1806-М

7 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Сегедська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 02008425
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 з
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженим наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами); 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.7 Відомостей складений з порушенням вимог п.36 Ліцензійних умов
(рекомендовано дотримуватись встановлених норм щодо площ та розташування приміщень у
відповідності до ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я",
затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 04.01.2001 №2); в гр.5 п.8 Відомостей зазначені неповні реквізити документів
про метрологічну повірку (рекомендовано вказати: найменування, дата, номер, ким
повірено). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 19.06.2019 № 05/1906-М

8 БЛАГОДІЙНА
ЖИТТЯ!"

ОРГАНІЗАЦІЯ

"БЛАГОДІЙНИЙ

ФОНД

"НОВЕ

Місцезнаходження: м.Київ, просп. Академіка Паладіна, буд. 46
Ідентифікаційний код: 42792589
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): вид медичної
допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України
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про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); при цьому, вказані в п.2
методи, що застосовуються в медичній практиці за заявленими спеціальностями
рекомендовано узгодити з профілем діяльності та основними професійними завданнями і
обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117
(зі змінами); наявна розбіжність задекларовано інформації між п.7 та п.1-2 щодо переліку
заявлених спеціальностей; в п.7 Відомостей не зазначено режим роботи керівника медичного
центру. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 05/2006-М

9 ФОП Жмурко Ірина Миколаївна
Місцезнаходження: Волинська обл., Шацький р-н, смт Шацьк, вул. Гагаріна, буд. 20А
Ідентифікаційний код: 2841011143
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені з порушенням вимог п.6
Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються
підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за
наявності)). 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 18.06.2019 № 06/1806-М

10 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС № 122 "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Кожедуба, буд. 49
Ідентифікаційний код: 26509770
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 п.п.20 п.13
Ліцензійних умов та забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для
надання невідкладної медичної допомоги. 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 18.06.2019 № 08/1806-М
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11 ФОП Єщенко Олександр Миколайович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бударіна, буд. 5, кв. 54
Ідентифікаційний код: 2292712918
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 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 в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 09/2006-М
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12 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 (відомості 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 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); 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); інформація, зазначена в
п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №
117). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в
отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до
органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 12/2006-М

13 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА № 69" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Софії Ковалевської, буд. 86 А
Ідентифікаційний код: 26237053
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)); зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній
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практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності та
основними професійними завданнями і обов'язками,
визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); зазначений в п.2 вид
медичної допомоги за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з вимогами,
встановленими статтями 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я. 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 20.06.2019 № 14/2006-М

14 ФОП Кодлубовська Тетяна Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ірпінська, буд. 68, кв. 83
Ідентифікаційний код: 3090622567
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: приміщення, вказані в
п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, не розмежовані щодо
функціонального призначення із зазначенням оснащення. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 14.06.2019 № 1406/01-М

15 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БРОДІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14610"
Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський, м.Броди, вул. Івана Франка, буд. 57
Ідентифікаційний код: 03114783
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,
заначений у п.2 відомостях 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 охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей; в п.6 рекомендовано зазначити реквізити акта
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться медична практика за
спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання медичної допомоги. 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 14.06.2019 № 1406/03-М

16 ФОП Медведчук Сергій Павлович
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 53, кв. 141
Ідентифікаційний код: 2360708658
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,
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зазначений у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості)
необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону
здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); 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); інформація, зазначена у п.2, 7
Відомостей складена з порушенням п.14 Ліцензійних умов (хірургічні втручання (планові та
невідкладні), виконання яких потребує стаціонарних умов, ліцензіат повинен здійснювати на
матеріально-технічній базі закладів охорони здоров'я, які надають відповідний вид медичної
допомоги); наявна неузгодженість задекларованих спеціальностей між п.1 та п.3, гр.3 п.7
Відомостей; п.8 Відомостей складений з порушення форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в
гр.5 п.8 рекомендовано задекларувати реквізити документів метрологічної повірки); в п.9
Відомостей відсутня інформація про лікарів. 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 14.06.2019 № 1406/04-М

17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБЕНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ДУБЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Дубно, вул. Львівська, буд. 73
Ідентифікаційний код: 37624798
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 у медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними
професійними завданнями та обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); наявна неузгодженість
інформації між п.7 та п.2 щодо методів, які будуть застосовуватися в медичній практиці; в
гр.5-6 п.9 Відомостей невірно задекларовано реквізити освітніх та кваліфікаційних
документів, згідно затвердженої форми; крім цього, п.9-10 містить недостовірну інформацію
про дату видачі кваліфікаційних документів фахівців; розділ "Кадрові вимоги" оформлено з
порушенням п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність щонайменше
одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною
заявленою спеціальністю в п.1, наявність вакантних посад не допускається); п.9-10 складені з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного професійного
розвитку фахівців (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 12.08.2009 №588 "Про атестацію професіоналів з
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вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрованого в
М іністерстві юстиції України 23.09.2009 за №895/16911), 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). Наявна неузгодженість інформації між п.9 та п.11 щодо 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 14.06.2019 № 1406/05-М

18 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА № 64" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Петрозаводська, буд. 377
Ідентифікаційний код: 26460302
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 в часі роботи молодшого спеціаліста з медичною освітою між п.7 та п.10
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 15/2006-М

19 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА № 112" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Солідарна, буд. 4
Ідентифікаційний код: 26509161
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: зазначений в п.2 поданих
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня вид медичної допомоги
рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтею
35 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 16/2006-М

20 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛОГОВИЙ
БУДИНОК" ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Дубно, вул. Грушевського, буд. 103
Ідентифікаційний код: 22579288
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
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зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): п.1-2, гр.3 п.7
складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано: спеціальності зазначити
у відповідності до номенклатури, затверджених наказами 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 №1368/14635), від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264); зазначені в п.2 методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); 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, передбачено обсягу
надання медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів медичної
допомоги (медичних стандартів), 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); в
п.7 Відомостей задекларовано інформацію про кабінет, відносно якого не заявлено
спеціальності в п.1; в гр.5 п.8 Відомостей необхідно вказати повні реквізити документу про
метрологічну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (вид
документа, дата, номер, найменування установи/органу, що здійснив повірку); п.9-10
складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного
професійного розвитку фахівців (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); згідно задекларованої інформації в розділі "Кадрові вимоги", 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.10 Відомостей містить недостовірну
інформацію щодо дати видачі кваліфікаційних документів фахівців. Звертаємо увагу, що
Відомості оформлені з порушенням п.6 Ліцензійних умов (не прошиті належним чином).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 17/2006-М
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21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНИЙ
ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ" СУМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Троїцька, буд. 20
Ідентифікаційний код: 02000323
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); 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); графа 3 п.7
Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що
будуть провадити в них медичну практику; 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,
передбачено обсягу надання медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та
стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), 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); крім цього, заклад охорони здоров'я повинен забезпечити наявність,
доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги
(рекомендовано відобразити вказану інформацію в п.7); п.9-10 складені з порушенням вимог
п.24 Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного професійного розвитку фахівців
(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); п.9-10 Відомостей містить неповні реквізити
кваліфікаційних документів, згідно затвердженої форми та крім цього, вказані пункти
містять недостовірну інформацію щодо дат видачі кваліфікаційних документів. Розділ
"Кадрові вимоги" поданий з порущенням п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано:
забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа
працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою спеціальністю в п.1, наявність вакантних
посад не допускається); наявна неузгодженість інформації між п.9 та п.11 щодо 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.
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Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 18/2006-М

22 ФОП Романюк Марина Вікторівна

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Кустанайська, буд. 6,
кв. 51
Ідентифікаційний код: 3235213604
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліцензії зазначений невірний ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця. 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 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 гр.4 п.9-10
Відомостей рекомендовано вказати основна робота чи сумісництво. 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 18.06.2019 № 1806/01-М

23 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 10
Ідентифікаційний код: 42952450
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
місцезнаходження юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань. Графа 6 п.10 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня містить неповні реквізити кваліфікаційних документів. 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 заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2019 № 1806/04-М

24 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПІДГАЙЦІВСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ ПІДГАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с.Підгайці, вул. Шкільна, буд. 24а
Ідентифікаційний код: 43002954
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
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зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): в п.7 (гр.3) не
зазначено спеціальність щодо керівника закладу; п.10 складений з порушенням вимог п.26
Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного професійного розвитку фахівців
відповідно до займаних ними посад (рекомендовано: зазначити 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); наявна неузгодженість інформації між п.9 та п.11 щодо 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 20.06.2019 № 19/2006-М

25 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗОЛОТОНІСЬКА
РАЙОННА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ"
ЗОЛОТОНІСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Лікарняна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 02005303
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): п.1-2 складені з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано: спеціальності зазначити у
відповідності до номенклатури, затвердженої наказами 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 №1368/14635), від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в М іністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264); наявна розбіжність заявлених спеціальностей між
п.1 та п.2; крім цього, згідно задекларованої інформації, наявна невідповідність структури
закладу охорони здоров'я та заявлених в п.1-2 спеціальностей; в п.6 Відомостей
задекларовані неповні реквізити Акта санітарно-епідеміологічного обстеження приміщень;
графа 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; 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, передбачено обсягу надання медичної допомоги/послуг згідно клінічних
протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), 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); в гр. 5 п.8 Відомостей необхідно задекларувати
повні реквізити документів про метрологічну повірку законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки (найменування документу, дата, номер та найменування
установи/органу, що здійснив повірку); п.9-10 складені з порушенням вимог п.24
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Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного професійного розвитку фахівців
(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 гр.6 п.9 невірно задекларовані реквізити кваліфікаційних
документів лікарів, згідно затвердженої форми; крім цього звертаємо увагу, п.9 містить
недостовірну інформацію щодо дати видачі кваліфікаційних документів. Згідно
задекларованої інформації в розділі "Кадрові вимоги", 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); наявна неузгодженість інформації щодо керівника
закладу охорони здоров'я між п.11 та п.9. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до
органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 19.06.2019 № 1906/01-М

26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "ПОЛОНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
ІМ.НАТАЛІЇ САВЕЛІЇВНИ ГОВОРУН"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне, вул. Лесі
Українки, буд. 177
Ідентифікаційний код: 02004404
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.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; 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, передбачено обсягу
надання медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів медичної
допомоги (медичних стандартів), при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу
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"); крім цього звертаємо увагу, заклад охорони здоров'я
повинен бути забезпечений аптечками для надання невідкладної медичної допомоги
(рекомендовано відобразити вказану інформацію в п.7); гр.4 п.7 Відомостей не скрізь містить
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повну інформацію відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення необхідно вказати із зазначенням повного найменування
виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); при цьому, п.7 містить
інформацію про кабінет, відносно якого в п.1 не заявлено спеціальності; зазначені в гр.3 п.9
посади професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони
здоров'я 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
№895/16911). Пункт 9 Відомостей містить недостовірну інформацію щодо дати видачі
кваліфікаційних документів. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 19.06.2019 № 1906/02-М

27 ФОП Кравченко Віта Георгіївна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с.В'язівок,
пров. Кривий, буд. 1
Ідентифікаційний код: 2685907261
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 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 19.06.2019 № 1906/04-М

28 ФОП Дуда Євген Борисович
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Героїв України,
буд. 36, кв. 5
Ідентифікаційний код: 2943813451
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: .7 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (кабінет керівника ЗОЗ) складений з порушенням
вимог п.36 Ліцензійних умов (рекомендовано дотримуватись встановлених норм щодо площ
та розташування приміщень у відповідності до ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров'я", затверджених наказом Державного комітету будівництва,
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архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 №2). наявна неузгодженість
інформації щодо зайнятості ФОП між п.9 та п.11 3 відомостей про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього
і кваліфікаційного рівня; 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 19.06.2019 № 1906/08-М

29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОГРАДВОЛИНСЬКЕ
МІСЬКРАЙОННЕ
СТОМАТОЛОГІЧНЕ
МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ"
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Шевченка,
буд. 28/2
Ідентифікаційний код: 13549905
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); в п.6 Відомостей задекларовані неповні реквізити акта санітарно-епідеміологічного
обстеження приміщень; п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов в частині
дотримання безперервного професійного розвитку фахівців (рекомендовано: зазначити
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). 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 27.06.2019 № 2006/01-М

18

30 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРЕЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БЕРЕЖАНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бережанський р-н, м. Бережани, вул. Степана
Бандери, буд. 21
Ідентифікаційний код: 02000435
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): методи, що будуть
застосовуватися за заявленими спеціальностями рекомендовано привести у відповідність
згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78
"Охорона здоров'я", затверджений наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117);
приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального призначення
із зазначенням оснащення; п.9 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, 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 здоров'я", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 23.09.2009 за
№895/16911); п.10 Відомостей складений з порушенням вимог Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає
вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами)); розділ «Кадрові вимоги» Відомостей складений з
порушенням вимог п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за
кожною заявленою спеціальністю). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до
органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 2006/03-М

31 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВОРІЗЬКА
СТАНЦІЯ
ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Медична, буд. 12
Ідентифікаційний код: 01986606
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: задекларовані в п.9
відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня дані про професіоналів з
вищою немедичною освітою рекомендовано узгодити з вимогами наказу М ОЗ України від
12.08.2009 № 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров'я"; наявна неузгодженість інформації між п.9 та п.11
щодо посади керівника ЗОЗ. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття

19

рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 2006/08-М

32 ФОП Леськів Роксоляна Ігорівна

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Доброхотова, буд. 20/19, кв. 21
Ідентифікаційний код: 2538915887
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 в часі роботи, зазначена у п.7 та п.11відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня, крім того рекомендовано узгодити загальну площу з площею
наявних приміщень в п.7 Відомостей. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до
органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 2006/09-М

33 КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №13
"МАЛЯТКО" (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КОРЕКЦІЙНОВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО
СПРЯМУВАННЯ
М.
ПОКРОВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Героїв України, буд. 6А
Ідентифікаційний код: 36028570
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 рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами,
встановленими статтею 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я; в пункті 6 не
задекларовано реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження приміщень. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 2006/11-М

34 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА №121" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Гулі Корольової, буд. 14-г
Ідентифікаційний код: 25819054
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 щодо зайнятості медичної сестри між п.10 та п.11 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
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подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 2006/20-М

35 ФОП Мирошниченко Віталій Олександрович
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, вул. Івана Гонти, буд. 43А, кв. 26
Ідентифікаційний код: 3319415679
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. 11 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений 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), крім того, в п.9
Відомостей задекларована інформація щодо роботи за сумісництвом. Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 2006/24-М

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СУДОВОВИШНЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ " СУДОВОВИШНЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, м. Судова Вишня,
вул. Сагайдачного, буд. 5
Ідентифікаційний код: 41151514
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 щодо методів, що застосовуватимуться в медичній практиці між п.2 та п.7
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (хірургічні втручання); в
п.7 наявний невідповідний набір приміщень для проведення хірургічних втручань (відсутня
операційна, передопераційна). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про
відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання
ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 2006/26-М

37 ФОП Осадчук Людмила Василівна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м.Заліщики, вул.
Б.Хмельницького, буд. 43
Ідентифікаційний код: 2150722607
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 задекларованої в
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п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформації, кваліфікація
фізичної особи-підприємця за спеціальністю "Офтальмологія" не узгоджується з вимогами
п.24-25 Ліцензійних умов. Подані Відомості не підписані здобувачем ліцензії. 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 20.06.2019 № 2006/29-М

38 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОБЛАСНИЙ
ДИТЯЧОМОЛОДІЖНИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ПЕРЛИНА
ДОНЕЧЧИНИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Слов'янськ, м.Святогірськ, вул. Кільцева, буд.
Ідентифікаційний код: 20394018
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 рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами,
встановленими статтею 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я; в пункті 6 не
задекларовано реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження приміщень в частині,
що відноситься до вторинного рівня надання медичної допомоги. Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 22/2006-М

39 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОЛНОВАСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ ВОЛНОВАСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, пров. Залізничний
, буд. 23
Ідентифікаційний код: 01112341
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 у медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними
професійними завданнями та обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); 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, передбачено обсягу надання медичної допомоги/послуг згідно клінічних
протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), при цьому, перелік
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оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів М ОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та
зубного техніка», від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"; п.10
складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного
професійного розвитку фахівців (рекомендовано: зазначити 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). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 20.06.2019 № 23/2006-М

40 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ"НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС № 144 "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ІВРИТУ, ІСТОРІЇ 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: інформацію, зазначену у
п.10 Відомостей
рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2 до
Ліцензійних умов, задекларованої спеціальності (п.1 Відомостей) та 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). 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 20.06.2019 № 27/2006-М
Всього:
40 справ
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