ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ М іністерства
охорони здоров'я України
05.07.2019 № 1553

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗІРНЕНСЬКА
"ХОСПІС" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЛІКАРНЯ

Місцезнаходження: Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Зірне, вул. Мироненка,
буд. 27 А
Ідентифікаційний код: 03074476
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.9 у лікарки
Кульчинської В.Д. не зазначено спеціальність, за якою видано посвідчення. Крім цього,
заклад охорони здоров'я не укомплектовано молодшими спеціалістами з медичною освітою
(п.10) за профілем діяльності "медична сестра з масажу". 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 24.06.2019 № 01/2406-М

2 ФОП Дмитришин Софія Богданівна

Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с.Добрівляни, вул. І.Франка,
буд. 23
Ідентифікаційний код: 2934023022
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
адреси реєстрації фізичної особи-підприємця між заявою та відомостями про реєстрацію, що
наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань. В поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості): в п.3 невірно задекларовано інформацію (рекомендовано узгодити з
вимогами п.п.1 п.13 Ліцензійних умов); в гр.3 п.7 Відомостей задекларовано неповну
інформацію, що передбачена формою Відомостей (рекомендовано вказати найменування
кабінету, спеціальності та його площу). 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 25.06.2019 № 01/2506-М

3 ФОП Чорнобай Мирослава Володимирівна

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Шумський р-н, м.Шумськ, вул. Українська,
буд. 93
Ідентифікаційний код: 3326500141
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
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зв'язку з порушенням п.4 частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Зауважуємо, що для провадження господарської діяльності
необхідно насамперед пройти офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту
набуття статусу підприємця фізичною особою. За вказаними даними в заяві про отримання
ліцензії (ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код) не знайдено даних в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 27.06.2019 № 01/2706-М

4 ФОП Богайчук Лілія Ярославівна

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Збаразький р-н, .Збараж, вул. Заводська,
буд. 33, кв. 12
Ідентифікаційний код: 2693002169
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 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). 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 25.06.2019 № 02/2506-М

5 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 6" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Фільтрова, буд. 1
Ідентифікаційний код: 05499056
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 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. 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 25.06.2019 № 03/2506-М
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6 ФОП Нітефор Анна-Катерина Андріївна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Дорошенка, буд. 30, кв. 4
Ідентифікаційний код: 3357801442
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 п.10 складений з порушенням вимог
п.26 Ліцензійних умов в частині дотримання кваліфікації фахівця згідно займаної ним посади
(рекомендовано узгодити задекларовану інформацію з вимогами 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 24.06.2019 № 04/2406-М

7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМЕД"
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 11/1
Ідентифікаційний код: 40477139
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 гр. 5 п.8 поданих
відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не зазначено реквізити
документа про метрологічну повірку (рекомендовано: зазначити повні реквізити документа
про повірку уповноваженим органам/установою). 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 25.06.2019 № 04/2506-М

8 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 1709"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Луганська обл., м.Рубіжне, вул. Іванова, буд. 76
Ідентифікаційний код: 41668045
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 рівняв (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); зазначені в гр.3 п.10 посади
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). Пункт 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
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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 в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 26.06.2019 № 04/2606-М

9 БЕРДЯНСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС
"ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" №1 "МРІЯ" БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, с. Нововасилівка, вул. Центральна,
буд. 5
Ідентифікаційний код: 26338765
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. В заяві про отримання ліцензії не зазначено адресу провадження медичної
практики (рекомендовано заповнити заяву (графи) згідно затвердженої форми. 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 вимогами,
встановленими статтею 35² Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням профілю діяльності закладу; 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.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) та при цьому, в гр. 5 п.8 Відомостей рекомендовано
задекларувати повні реквізити документу про метрологічну повірку наявних засобів
вимірювальної техніки (найменування
документу,
дата,
номер,
найменування
органу/установи, що здійснила повірку). В гр.5 п.10 Відомостей невірно задекларовано
реквізити освітніх документів (вказати спеціальність "сестринська справа"). Звертаємо увагу,
що подані Відомості оформлені з порушенням п.6 Ліцензійних умов (не прошиті). 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.
Принагідно зазначаємо, з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення
та з метою сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до
М ОЗ України, наказом М ОЗ України від 09.04.2014 № 253, затверджено «Порядок
особистого прийому громадян у М іністерстві охорони здоров'я України».
Згідно
затвердженого графіку особистого прийому громадян, посадовою особою Управління
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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 можуть надаватися роз'яснення щодо
оформлення документів для отримання ліцензії на медичну практику.
Реєстраційне досьє від 26.06.2019 № 05/2606-М

10 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 162 "ВЕДМЕДИК" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Центральна, буд. 17-А
Ідентифікаційний код: 26531255
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 необхідно
вказати спеціальність за якою суб'єкт має намір провадити медичну практику згідно
номенклаткри, затвердженої наказом М ОЗ від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано узгодити
з профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; зазначений в п.7 Відомостей перелік наявних
приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати відповідно до їх функціонального
призначення із зазначенням площі, спеціальностей та переліком оснащення, яке необхідне
для надання медичної допомоги; п.7 Відомостей рекомендовано привести у відповідність з
вимогами підпункту 20 пункту 13 Ліцензійних умов (забезпечити наявність, доступність та
укомплектованість аптечок для надання невідкладної 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 за профілем діяльності закладу (медичного кабінету),
при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог спільного наказу М ОЗ/М ОН від 30.08.2005
№432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному
навчальному закладі"; в гр.5 п.8 Відомостей не зазначено реквізити документа про
метрологічну повірку (рекомендовано: зазначити реквізити документа про повірку
уповноваженим органам). 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 № 05/2706-М

11 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС № 102" СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ
СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Дзеркальна, буд. 42-А
Ідентифікаційний код: 24992615
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: вказаний в п.2 поданих
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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
статтями 35¹-35² 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 24.06.2019 № 06/2406-М

12 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕПАНСЬКА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Степань, вул. Дорошенка,
буд. 100
Ідентифікаційний код: 37261214
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 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); зазначений в п.7 Відомостей перелік наявних приміщень (кабінетів)
рекомендовано розмежувати відповідно до їх функціонального призначення із зазначенням
площі, спеціальностей та переліком оснащення, яке необхідне для надання медичної
допомоги; 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 медичної допомоги/послуг згідно
клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), при цьому,
перелік оснащення рекомендовано узгодити з вимогами наказу М ОЗ від 02.03.2011 № 127
"Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської)
лікарень"); п.9-10 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); в п.9-10 Відомостей зазначені фахівці з незаявлених спеціальностей в п.1;
графа 5-6 п.9 Відомостей містить недостовірна інформація відносно установ/закладів, що
видали освітні та кваліфікаційні документи. Крім цього, в п.4, п.7, п.9, п.11 Відомостей
відсутня інформація про керівника закладу. 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 25.06.2019 № 06/2506-М

7

13 ОНУФРІЇВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, селище Онуфріївка,
вул.Першотравнева, буд. 1
Ідентифікаційний код: 03190372
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 не зазначено адресу провадження медичної практики. В поданих відомостях про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов
(далі - Відомості): в п.1-2 відсутня інформація за спеціальністю "Організація і управління
охороною здоров'я"; 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); задекларована в
п.3-4 Відомостей інформація не узгоджується з вимогами п.12 Ліцензійних умов
(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 (зі змінами), зареєстрованого в
М іністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); в п.4 Відомостей не задекларовано
структуру закладу охорони 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 наказів М ОЗ України від 05.06.1998 №153 "Про
затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів
закладів охорони здоров'я" (із змінами), від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів
консультативно-діагностичного центру" та від 11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю
оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка"); 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) та вказати повні реквізити документів про метрологічну повірку; розділ
«Кадрові вимоги» складений з порушенням п.28 Ліцензійних умов (відсутня інформація про
керівника закладу охорони здоров'я); зазначені в гр.3 п.9 лікарські 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"; 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 №
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117 (зі змінами). При цьому зауважуємо, що відомості оформлені з порушенням форми
Додатку 2 до Ліцензійних умов. 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. Принагідно зазначаємо, з
метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та з метою сприяння у
вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до М ОЗ України, наказом
М ОЗ України від 09.04.2014 № 253, затверджено «Порядок особистого прийому громадян у
М іністерстві охорони здоров'я України». 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 можуть надаватися роз'яснення щодо оформлення документів для отримання
ліцензії на медичну практику.
Реєстраційне досьє від 26.06.2019 № 06/2606-М

14 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 26
Ідентифікаційний код: 08571446
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.1-2 відсутня
інформація про спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я"; п.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; крім цього зауважуємо, що керівником закладу охорони здоров’я
повинна призначатися особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам; зазначену в
гр.3 п.10 Відомостей інформацію щодо посади, на яку зарахована Сафонова Г.В.
рекомендовано узгодити з наявними кваліфікаційними документами та вимогами, згідно з
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). Заклад охорони здоров'я не укомплектовано молодшими спеціалістами з
медичною освітою (п.10) за фізіотерапевтичним профілем діяльності. 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 № 06/2706-М

15 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 126 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Казакевича, буд. 7
Ідентифікаційний код: 24439321
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 наявна невідповідність інформації між
п.2 та п.7 щодо методів, які будуть застосовуватися (зазначені в п.2 методи рекомендовано
узгодити в частині застосування методів діагностики). Зауваження враховані частково, 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 24.06.2019 № 07/2406-М

16 ФОП Маркович Василь Васильович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с.Фанчиково, вул. Романа
Совлича, буд. 22
Ідентифікаційний код: 3386910718
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 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. В поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): в п.3
задекларовано неповну інформацію, що передбачена формою (рекомендовано узгодити з
вимогами п.п.1 п.13 Ліцензійних умов); п.7 поданих Відомостей рекомендовано привести у
відповідність з вимогами підпункту 20 пункту 13 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики (забезпечити наявність, доступність та
укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги); в п.7 та п.8
Відомостей зазначені не всі законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які
необхідні для провадження господарської діяльності з медичної практики (рекомендовано:
затвердити перелік засобів вимірювальної техніки та вказати реквізити документа про
повірку уповноваженими органами з урахуванням вимог, встановлених постановою Кабінету
М іністрів України від 04.06.2015 №374)). 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 до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 26.06.2019 № 07/2606-М

17 РІВНЕНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Млинівська, буд. 25
Ідентифікаційний код: 01737547
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.3-4 відсутня
інформація про медичний кабінет та зокрема, реквізити документу про його створення та
положення про нього; в гр.4 п.7 Відомостей вказано неповну 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); в п.10 Відомостей наявна неузгодженість інформації між гр.3
та гр.6-7 щодо посади, на яку зараховано фахівця та зазначеними кваліфікаційними
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документами; крім цього, задекларована в п.10 посада фахівця не узгоджується із заявленою
в п.1 спеціальністю. 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 27.06.2019 № 07/2706-М

18 ФОП Фригович Олена Василівна
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 41, кв. 11
Ідентифікаційний код: 1447111863
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
адреси реєстрації фізичної особи-підприємця між заявою та відомостями про реєстрацію, що
наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань. В поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості): лікарські спеціальності необхідно узгодити відповідно до
номенклатури, затвердженої наказом 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; 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); 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; в
гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано:
медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного
найменування виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.9 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, зокрема, "лікар-невропатолог", 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. Крім цього зауважуємо, 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 25.06.2019 № 08/2506-М

19 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, оскільки згідно наказу М ОЗ України від 13.06.2019 № 1397 "Про ліцензування
медичної практики" комунальному некомерційному підприємству "М іська лікарня №1"
Краматорської міської ради видано ліцензію на провадження медичної практики.
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Реєстраційне досьє від 26.06.2019 № 08/2606-М

20 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛОГОВИЙ
БУДИНОК №9" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Новгородська, буд. 28
Ідентифікаційний код: 05395724
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 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); в п.7 Відомостей задекларовано
неповний набір приміщень, який необхідний для застосування хірургічних втручань
(задекларувати інформацію про наявність передопераційної); 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
медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги
(медичних стандартів); п.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. 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 № 08/2706-М

21 ФОП Харчук Сергій Михайлович

Місцезнаходження: Київська обл., м.Буча, вул. Енергетиків, буд. 2, кв. 6
Ідентифікаційний код: 2448902459
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: згідно з задекларованою
в п.11 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформацією
про стаж роботи фізичної особи-підприємця виявлено порушення вимог 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 24.06.2019 № 10/2406-М
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22 ФОП Дубініна Кароліна Сергіївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ірпінська, буд. 1/3, кв. 17
Ідентифікаційний код: 2589402266
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: згідно з задекларованою
в п.11 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформацією
про стаж роботи фізичної особи-підприємця виявлено порушення вимог 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 24.06.2019 № 11/2406-М

23 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
"ХОСПІС""
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Луї Пастера, буд. 4-А
Ідентифікаційний код: 30511890
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): задекларована в п.34 інформація не узгоджується з вимогами 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 частині
найменування закладу охорони здоров'я. Крім цього, зазначені в гр.3 п.9 посади
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я
рекомендовано узгодити з наказом М ОЗ України від 12.08.2009 № 588 "Про атестацію
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони 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 26.06.2019 № 11/2606-М

24 ФОП Рейнгардт Ольга Борисівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Кудрявська, буд. 31/33, кв. 10
Ідентифікаційний код: 2753416468
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: згідно з задекларованою
в п.11 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
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наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформацією
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 24.06.2019 № 12/2406-М

25 МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
ПРАЦІ №2

ПАНСІОНАТ

ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, бульвар Приморський, буд. 29
Ідентифікаційний код: 22042223
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: задекларовану в п.3-4
поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформацію
рекомендовано узгодити в частині визначеного виду закладу охорони здоров'я з вимогами
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" (зі змінами від 16.05.2018 №933), зареєстрованим у
М іністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180). 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 26.06.2019 № 12/2606-М

26 МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
ПРАЦІ №1

ПАНСІОНАТ

ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Лютнева, буд. 104/2
Ідентифікаційний код: 03190159
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: задекларовану в п.3-4
поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформацію
рекомендовано узгодити в частині визначеного виду закладу охорони здоров'я з вимогами
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" (зі змінами від 16.05.2018 №933), зареєстрованим у
М іністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180). 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 26.06.2019 № 13/2606-М
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27 ПІДДУБНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ
ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Піддубне,
просп. Київський, буд. 12
Ідентифікаційний код: 22008350
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 та гр.4 п.2
необхідно вказати спеціальність за якою суб'єкт має намір провадити медичну практику
згідно номенклатури, затвердженої наказом М ОЗ від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в М іністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635); вказаний в п.2 вид медичної допомоги рекомендовано
узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами, встановленими статтями 35¹-35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я; крім цього, методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано узгодити з основними професійними завданнями та
обов'язками, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України
від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги); в п.3-4 Відомостей відсутня інформація щодо медичного кабінету, зокрема, щодо
реквізитів документу про його створення та положення про нього (згідно вимог п.18
Ліцензійних умов); в п.6 рекомендовано зазначити реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта; в п.7-8 Відомостей відсутня інформація про перелік
приміщень та оснащення, яке необхідне для провадження медичної практики, що, в свою
чергу, унеможливлює проведення оцінки відповідності ліцензіата згідно з поданими
документами Ліцензійним умовам. В гр.5-6 п.10 Відомостей задекларовані неповні реквізити
кваліфікаційних документів фахівця (спеціальність). В п.11 Відомостей декларується
інформація про керівника закладу охорони здоров'я (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 24.06.2019 № 14/2406-М

28 ФОП Сімон Алла Михайлівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари,
вул. Центральна, буд. 48, кв. 7
Ідентифікаційний код: 2481007969
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 графі 2 пункту 7
поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не зазначено режим
роботи кабінету фізичної особи-підприємця. 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 до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 24.06.2019 № 15/2406-М
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29 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМЕДАГОЛД"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Цитадельна, буд. 7
Ідентифікаційний код: 43075210
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 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); в п.5 Відомостей задекларовані неповні реквізити документу, що є підставою
для користування приміщення; 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 медичної
допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних
стандартів), при цьому, перелік оснащення рекомендовано узгодити з вимогами наказів М ОЗ
від 31.10.2011 № 739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру", від
26.01.2018 № 148 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення
закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну
допомогу», 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); в пункті 9-10 Відомостей задекларовані неповні реквізити
кваліфікаційних документів; 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); п.9 розділу «Кадрові вимоги»
Відомостей складений з порушенням п.32 Ліцензійний умов (рекомендовано: забезпечити
наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за
сумісництвом, за кожною заявленою спеціальністю в п.1). Крім цього зауважуємо, наявна
невідповідність інформації між п.5 та п.6 щодо дати оформлення документа, який надає
право користування приміщенням та дати отримання акта санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта. 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 26.06.2019 № 15/2606-М
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30 ФОП Божинська Вікторія Михайлівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул.
Жовтнева, буд. 50, кв. 8
Ідентифікаційний код: 2602603187
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 графі 2 пункту 7
поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не задекларовано режим
роботи кабінету фізичної особи-підприємця. 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 24.06.2019 № 16/2406-М

31 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТ-АМЕДА"
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 51-А
Ідентифікаційний код: 43075247
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): наявна розбіжність
інформації між п.5 та п.6 щодо дати оформлення документа, який надає право користування
приміщенням та дати отримання акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта; в гр.4
п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано:
медичні вироби та вироби медичного призначення необхідно вказати із зазначенням повного
найменування виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); 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); в гр.7 п.9
Відомостей задекларовані неповні реквізити кваліфікаційних документів лікарів. 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 26.06.2019 № 16/2606-М

32 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОРОСТЕНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ
КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Васьковичі,
вул. Першотравнева, буд. 7
Ідентифікаційний код: 40475812
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня 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). 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 21.06.2019 № 2106/01-М

33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА
"ІШТАР"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Оболонська, буд. 6
Ідентифікаційний код: 42357767
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 п. 7 складений з порушенням вимог
п.36 Ліцензійних умов (при проектуванні структури медичного центру 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). 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 21.06.2019 № 2106/02-М

34 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, м. Гуляйполе, вул. Соборна,
буд. 107Б
Ідентифікаційний код: 01992937
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
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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 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
медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги
(медичних стандартів), при цьому, перелік оснащення рекомендовано узгодити з вимогами
наказів М ОЗ України від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та
центральної міської (міської) лікарень") та від 11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю
оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка"); п.910 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 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), 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); гр.6 п.9 Відомостей містить недостовірну інформацію щодо дати видачі
кваліфікаційних документів лікарів; гр.7 п.10 Відомостей передбачає декларування
спеціальностей, за якими молодшим спеціалістам з медичною освітою видано посвідчення.
Крім цього зауважуємо, 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, 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 21.06.2019 № 2106/03-М

35 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ №5" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Поперечна, буд. 1а
Ідентифікаційний код: 01987037
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, п.2
спеціальності зазначено не відповідно до наказу М ОЗ від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в М іністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635); п.2 Відомостей складений з порушенням вимог пункту
11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться в медичній практиці за заявленими
спеціальностями рекомендовано привести у відповідність згідно з Довідником
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кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117); п.7 складений з порушенням
вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано розмежувати приміщення щодо
функціонального призначення та 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 02.03.2011 № 127
"Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської)
лікарень"); п.9-10 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
12.08.2009 № 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров'я" (посади) та 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). 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 21.06.2019 № 2106/04-М

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля,
вул. Січових Стрільців, буд. 25
Ідентифікаційний код: 02001015
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 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
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медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги
(медичних стандартів), при цьому, перелік оснащення рекомендовано узгодити з вимогами
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"); гр.5 п.8 Відомостей не містить повної інформації
про реквізити документів щодо метрологічної повірки наявних засобів вимірювальної
техніки (рекомендовано вказати повну інформацію згідно затвердженої форми); 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"; 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); крім цього, в гр.7 п.10 Відомостей необхідно вказати
спеціальності, за якими видано посвідчення молодшим спеціалістам з медичною освітою.
Крім цього зауважуємо, 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, 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 24.06.2019 № 2406/02-М

37 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧИГИРИНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЧИГИРИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Замкова,
буд. 90
Ідентифікаційний код: 02005289
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); 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, наявність вакантних посад не допускається); 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
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№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 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов в частині
дотримання кваліфікації фахівців відповідно до займаних ними посад (рекомендовано
узгодити інформацію згідно з вимогами наказів М ОЗ України 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 24.06.2019 № 2406/03-М

38 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ
ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

МЕДИЧНИЙ

Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Шенгелія, буд. 2
Ідентифікаційний код: 40166032
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
Відомостей вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з профілем діяльності та
вимогами, встановленими статтею 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я; в
п.6 Відомостей не зазначено
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
приміщень медичного кабінету. 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 24.06.2019 № 2406/06-М

39 КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №22
(ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО
ТИПУ
ФІЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВЧОГО СПРЯМУВАННЯ М.ПОКРОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Чайкіної Лізи, буд. 29
Ідентифікаційний код: 34081192
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): вказаний в п.2 вид
медичної допомоги рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами,
встановленими статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.6
Відомостей не зазначено 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 24.06.2019 № 2406/07-М
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40 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №21 "КАЗКА"
(ЯСЛА-САДОК) ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Чайкіної Лізи, буд. 10
Ідентифікаційний код: 33826004
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): вказаний в п.2 вид
медичної допомоги рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами,
встановленими статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.6
Відомостей не зазначено 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 24.06.2019 № 2406/08-М

41 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
СИНІВСЬКИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІК У
ТА ІНВАЛІДІВ
Місцезнаходження: Сумська обл., Липоводолинський р-н, с.Синівка, вул. Миру, буд. 16
Ідентифікаційний код: 03189386
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): наявна
неузгодженість інформації між п.3 та п.4 щодо виду закладу охорони здоров'я; 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). 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 24.06.2019 № 2406/09-М

42 КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
(ЯСЛА-САДОК)
"ЦЕНТР
РОЗВИТКУ
ДИТИНИ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАКЛАД №16
М. ПОКРОВ

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Шатохіна, буд. 3
Ідентифікаційний код: 34081213
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): вказаний в п.2 вид
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медичної допомоги рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу та вимогами,
встановленими статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; в п.6
Відомостей не зазначено 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 24.06.2019 № 2406/10-М

43 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Шевченка, буд. 114
Ідентифікаційний код: 02006544
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.7
Відомостей перелік наявних приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати відповідно
до їх функціонального призначення із зазначенням площі, спеціальностей та переліком
оснащення, яке необхідне для надання медичної допомоги/послуг; 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 медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів
медичної допомоги (медичних стандартів); графа 3 п.7 Відомостей передбачає вказати
найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них медичну
практику; п.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. При цьому зауважуємо, 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, 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 25.06.2019 № 2506/01-М

44 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУДНІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Житомирська обл., Чуднівський р-н, м. Чуднів, вул.
Житомирська, буд. 15
Ідентифікаційний код: 01991961
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 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 п.7 поданих Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами, що
встановлені 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 наказів М ОЗ України
від 05.06.1998 № 153 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного
призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я»;№ 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); від 11.04.2005 №158
«Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікарястоматолога та зубного техніка», від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної
(районної) та центральної міської (міської) лікарень"); гр..4 п.7 інформація не відповідна до
Ліцензійних умов,інформація зазначена у п.7
невідповідна до п.2 щодо методів та
спеціалістів; у п.8 Відомостей про терміновано інтервали відповідно до встановлених
постановою Кабінету М іністрів України від 04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці»; п.9 поданих Відомостей зазначена інформація не відповідає формі
затвердженій Ліцензійними умовами; 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
12.08.2009 № 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров'я" (посади) та 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); у п. 10 гр.6 у
спеціалістів про проходження курсів зазначено недостовірну інформацію; у п. 11 зазначено
не відповідну інформацію. 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 25.06.2019 № 2506/02-М

45 ФОП Бойко-Лежачова Інна Олегівна
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Біла, буд. 59, кв. 39
Ідентифікаційний код: 3161709766
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 графі 2 пункту 7
поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не зазначено режим
роботи кабінету фізичної особи-підприємця. 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 25.06.2019 № 2506/03-М

46 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЛЮБИМІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Херсонська обл., Каховський р-н, смт Любимівка, вул. Лесі
України, буд. 69
Ідентифікаційний код: 42988382
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 графі 4 п.2 невірно
зазначено інформацію, форма передбачає вказати спеціальності, згідно п.1, а не посади;
зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за заявленими
спеціальностями рекомендовано узгодити з профілем діяльності закладу 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); в гр.6 п.10 зазначені неповні
реквізити свідоцтв (рекомендовано вказати повну дату видачі кваліфікаційних документів (за
наявності)). 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 26.06.2019 № 2606/01-М

47 ТОВАРИСТВО
"ТЕХАРТЕЛЬ"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, просп. Перемоги, буд. 136, кімната 34
Ідентифікаційний код: 34803344
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.7 Відомостей
складений з порушенням вимог п.36 Ліцензійних умов (рекомендовано: при проектування
медичного центру 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). Крім цього, згідно з наявними в п.11 відомостями про
стаж роботи керівника 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 26.06.2019 № 2606/02-М
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48 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
НОВОТРОЇЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке,
вул. Соборна, буд. 105
Ідентифікаційний код: 02004054
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: 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); зазначений в п.7 Відомостей
перелік наявних приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати відповідно до їх
функціонального призначення із зазначенням площі, спеціальностей та
переліком
оснащення, яке необхідне для надання медичної допомоги; наявна невідповідність
задекларованої інформації між п.2 та п.7 Відомостей щодо застосування хірургічних
втручань; п.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. 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 26.06.2019 № 2606/03-М

49 ФОП Левицька Ельвіра Олегівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Мацієвича, буд. 13
Ідентифікаційний код: 3129617701
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 графі 2 п.7 поданих
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не зазначено режим
роботи кабінету фізичної особи-підприємця. 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 26.06.2019 № 2606/04-М
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50 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСНА
ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2 "СНІТИНО" ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Снітине, вул. Медична, буд. 1
Ідентифікаційний код: 01999081
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.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 26.06.2019 № 2606/09-М

51 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОСІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ
ІМЕНІ
Ф.Я.ПРИМАКА"
НОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Центральна,
буд. 53
Ідентифікаційний код: 02006426
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, п.2
спеціальності зазначено не відповідно до наказу М ОЗ від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в М іністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635); 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); у п.4 Відомостей не задекларовано інформацію
щодо структури (надано штатний розпис) (рекомендовано: вказати приміщення відповідно
до інформації зазначеної у п.7); інформація, вказана у гр.3, 4 п.7 Відомостей, не розмежовані
приміщення щодо функціонального призначення із зазначенням оснащення у кожному
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зокрема; 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); Крім цього, у лікаря Ємець С.І зазначена недостовірна інформація щодо
видачі посвідчення, а у Болобан А.В. у гр.5 задекларовано неповні реквізити освітніх
документів (диплому). 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 26.06.2019 № 2606/10-М

52 ФОП Семікіна Любов Петрівна

Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Доценко, буд. 17, кв. 14
Ідентифікаційний код: 1866404787
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку оскільки, в заяві про отримання ліцензії невірно вказаний ідентифікаційний код
здобувача ліцензії. 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 № 2706/01-М

53 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "МЕДКЛІНІК"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Нижньоключова, буд. 14, кв. 480
Ідентифікаційний код: 42649018
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 п. 7 складений з порушенням вимог
п.36 Ліцензійних умов (при проектуванні структури медичного центру 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). 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 № 2706/09-М

54 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
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.10 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних
умов в частині дотримання безперервного професійного розвитку фахівців (рекомендовано:
зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою (статистик медичний),
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 № 2706/23-М

55 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 167
Ідентифікаційний код: 03188272
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 відсутня інформація про спеціальність
"Організація і управління охороною здоров'я" відносно керівника закладу охорони здоров'я
(п.1, п.2, п.4, п.7, п.9, п.11). Звертаємо увагу, керівником закладу охорони здоров'я повинна
призначатися особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам. 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 27.06.2019 № 2706/30-М

56 ФОП Джичонаія Тамара
Місцезнаходження: м.Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 49, кв. 48
Ідентифікаційний код: 3141619602
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.7-8 Відомостей
задекларовано неповний набір законодавчо регульованих засобів 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»). Крім цього, відповідно до
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вимог підпункту 20 пункту 13 Ліцензійних умов, кабінет в якому буде провадитись медична
практика повинен бути забезпечений аптечкою для надання невідкладної медичної допомоги
(рекомендовано задекларувати відповідну інформацію в п.7). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.06.2019 № 2706/32-М
Всього:
56 справ

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги
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