ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
30.07.2019 № 1717

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ"

Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.94
Ідентифікаційний код: 02770067
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.3, 4
Відомостей складені з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано
визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я,
затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі змінами від 16.05.2018
№933), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення
виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із
змінами) та 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 вказати медичні
вироби та вироби медичного призначення із зазначенням повного найменування
виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.11 Відомостей складений з
порушенням Ліцензійних умов та неузгоджується з п.9 Відомостей. Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.07.2019 № 01/1507-М

2 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "СІМЕЙНИЙ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Європейська, буд.108
Ідентифікаційний код: 43037400
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.1, 2, 7, 9
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не
задекларована спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я"; п. 3-4
Відомостей складені з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано
визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я,
затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі змінами), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); гр.3 п.7 Відомостей складена з
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
площі, спеціальність відповідно до п.1 та наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446
"Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264); п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374
"Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці" та узгодити з вимогами наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження
міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, за категоріями»); в п.11 Відомостей не задекларована
інформація про керівника ЗОЗ відповідно до форми додатка 2 до Ліцензійних умов. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 12.07.2019 № 02/1207-М

3 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОЛНОВАСЬКА
ЛІКАРНЯ
ПЛАНОВОГО
ЛІКУВАННЯ
ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, пров.
Залізничний , буд. 23
Ідентифікаційний код: 01112341
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація, зазначена
в п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність посаду молодшого спеціаліста до вимог
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117). Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.07.2019 № 02/1507-М

4 ФОП Фундюр Юрій Володимирович

Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Шептицького Андрея Митрополита, буд.29, кв.5
Ідентифікаційний код: 3053212070
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наяменування
кабінету, зазначене у гр.3 п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня не узгоджується із спеціальністю, за якою провадитиметься медична практика; п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення
виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із
змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву
про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.07.2019 № 03/1507-М

5 ФОП Квасняк Микола Степанович

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бальзака, буд.56, кв.158
Ідентифікаційний код: 2002816350
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: інформація, зазначена
у гр.7 п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не
узгоджується з інформацією п.6. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 03/1707-М

6 ФОП Ровчак Світлана Певлівна

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Бугаївка, вул. Перемоги,
буд.1А
Ідентифікаційний код: 3117918744
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у гр.6 п.10 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня зазначена не повна інформація
(рекомендовано вказати дату). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 03/1807-М

7 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОЛИНСЬКА
ОБЛАСНА
ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ М.ЛУЦЬКА" ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ

Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Теремнівська,
буд.98
Ідентифікаційний код: 05384318
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
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у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.7
Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами п.п.20 п.13 Ліцензійних умов та
забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання
невідкладної медичної допомоги, крім того, зазначена спеціальність "Клінічна біохімія",
яка не задекларована в п.1 Відомостей; інформація, зазначена в п.10 Відомостей не
узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117); в п.11 Відомостей не вірно вказана інформація щодо призначення керівника ЗОЗ.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 12.07.2019 № 04/1207-М

8 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №9 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Мостова, буд. 3
Ідентифікаційний код: 25002425
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ
законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); в
гр.3 п.7 відомостей рекомендовано вказати спеціальність, а не посаду; гр.5,6 п.10
Відомостей складені з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
вказати дати видачі документів). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.07.2019 № 04/1507-М
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9 ФОП Федоренко Арсеній Сергійович

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Центральна, буд.3, кв.23
Ідентифікаційний код: 3278101472
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: гр.7 п.9 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (не зазначена дата). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 04/1707-М

10 ФОП Васюнін Сергій Олександрович

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Добропілля, мікрорайон Молодіжний, буд.34,
кв.19
Ідентифікаційний код: 2905517399
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна неузгодженість
інформації між п.10 та п.1, 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (не задекларована "Сестринська справа"). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 04/1807-М

11 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СУЧАСНОЇ ОНКОЛОГІЇ"
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Чернігів, пр-т Миру, буд.211
Ідентифікаційний код: 02006065
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)); наявна неузгодженість інформації щодо
задекларованих спеціальностей між п.1 та п.2 Відомостей, крім того, рекомендовано
спеціальності привести у відповідність до номенклатури, затвердженої наказом від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", що
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635; приміщення,
вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального призначення із
зазначенням оснащення та не скрізь зазначені площі; п.7 складений з порушенням додатка
2 до Ліцензійних умов; 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
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уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"); п.9 Відомостей
складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ
України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку
лікарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264,
від 28.10.2002 №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за
№892/7180), кваліфікацію та посади професіоналів з вищою немедичною освітою
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 12.08.2009
№588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в
системі охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за
№895/16911); інформацію, зазначену у гр.6, 7 п.9 Відомостей рекомендовано привести у
відповідність до форми додатка 2 Ліцензійних умов, зазначивши сертифікати спеціалістів
(спеціальність, серія, номер, дата, ким виданий), посвідчення про присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційних категорій (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано,
категорія)); інформація, зазначена у п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами,
встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами)); наявна неузгодженість інформації щодо керівника ЗОЗ між п.11 та п.9 поданих
Відомостей. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 05/1607-М

12 ФОП Масюк Альона Валеріївна

Місцезнаходження: Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт Зарічне, вул. Харківця,
буд.36-А, кв.3
Ідентифікаційний код: 3118315649
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із
змінами)). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 05/1707-М
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13 ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ З ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ
ШКОЛОЮ І СТУПЕНЯ ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, смт Велика
Новосілка, вул. Весела, буд. 40а
Ідентифікаційний код: 21978075
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.9,
11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); в п.6
рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта,
оскільки провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного
рівня надання медичної допомоги; інформація, зазначена в п.10 Відомостей не
узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350 та
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.07.2019 № 06/1207-М

14 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БИЛБАСІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ" СЛОВ'ЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Донецька обл., Слов'янський р-н, смт Билбасівка, вул. Сонячна,
буд.20
Ідентифікаційний код: 30255801
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)); п.1, 2 Відомостей складені з порушенням вимог
п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до
номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою"); п.2 Відомостей складений з порушенням
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вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці,
рекомендовано привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків,
визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної
допомоги, вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ
законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); в
п.6 рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
об'єкта, оскільки провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до
вторинного рівня надання медичної допомоги; п.8 складений з порушенням вимог пп.7
п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"; інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 15.07.2019 № 06/1507-М

15 ФОП Мостюк Богдан Стефанович

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Героїв УПА, буд. 14, кв. 11
Ідентифікаційний код: 2564514570
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: наказом МОЗ України
від 30.11.2017 №1507 прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики. Зауважуємо, що згідно з вимогами пп.10
п.13 Ліцензійних умов, у разі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися
до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування у
місячний строк з дня настання таких змін. Повідомлення про зміни даних надсилається у
будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в
електронному вигляді). При цьому, у повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які
змінилися, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 06/1607-М

16 РАЙГОРОДОЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Донецька обл., Слов'янський р-н, смт Райгородок, вул. Горького,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 30378160
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: виявлена розбіжність
місцезнаходження юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що
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наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань; подані відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі-Відомості) складені з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки
відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та
скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності)); п.1, 2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої
наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою"); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями,
необхідно привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків,
визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі
змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням
заявлених спеціальностей); в п.6 рекомендовано зазначити реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться медична практика за
спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання медичної допомоги; п.8
складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі
засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"; у гр.5 п.10
Відомостей зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати дату видачі диплома).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 15.07.2019 № 07/1507-М

17 ФОП Паращук Ярослав Юрійович

Місцезнаходження: Черкаська обл., Тальнівський р-н, м.Тальне, вул. Суворова,
буд.16
Ідентифікаційний код: 3321211957
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п. 7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати: режим роботи, найменування
кабінету із зазначенням лікарської спеціальності); наявна неузгодженість площі кабінету
із загальною площею приміщень. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 07/1607-М
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18 ФОП Климик Юлія Анатоліївна

Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Грецька, буд.24,
кв.5/3
Ідентифікаційний код: 3213318685
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 поданих
Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами, встановленими
підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов (узгодити наявний перелік обладнання,
оснащення відповідно до профілю, рівня надання медичної допомоги та заявленої
спеціальності з урахуванням рекомендацій, встановлених наказом МОЗ України від
11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого
місця
лікаря-стоматолога
та
зубного техніка»
(відсутній
стоматологічний
інструментарій)). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про
отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 07/1807-М

19 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 119" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Козака Мамая, буд.17а
Ідентифікаційний код: 24432135
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)); вид медичної допомоги, зазначений у п.2
Відомостей, необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); гр.3, 4 п.7
складені з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити інформацію згідно форми додатка 2 до Ліцензійних умов та медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.07.2019 № 08/1207-М

20 ФОП Сотничук Юрій Мирославович

Місцезнаходження:
Закарпатська
обл.,
Іршавський
р-н,
с.
Вільхівка,
вул. Центральна, буд.9
Ідентифікаційний код: 3268701514
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
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порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 08/1707-М

21 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 186
"ІСКРА" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. 12 Квітня, буд.2-А
Ідентифікаційний код: 26531522
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: вид медичної
допомоги, зазначений у п. 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня, необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про
охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей; інформація, зазначена в п.10
Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести інформацію у відповідність до вимог Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 09/1707-М

22 КЕРМЕНЧИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ
ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, селище Керменчик,
вул. Паркова, буд.3А
Ідентифікаційний код: 21977940
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)); п.1, 2 відомостей про стан матеріально-технічної
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бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати
спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"); п.2
складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті
35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених
спеціальностей); в п.3, 5, 6, 7 Відомостей рекомендовано вказати інформацію згідно
форми додатка 2 до Ліцензійних умов та узгодити площу кабінету із загальною площею
приміщень; п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 16.08.2010 №682 "Про
удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та
від 30.08.2005 №432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей
у дошкільному навчальному закладі"); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"; у гр.6, 7 п.10 Відомостей зазначена не повна інформація
(рекомендовано вказати свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації
(спеціальність, номер, дата, ким видано) та посвідчення про присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія), крім
того подані Відомості не підписані керівником та відсутня дата їх складання. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 09/1807-М

23 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 69" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Софії Ковалевської, буд. 86 А
Ідентифікаційний код: 26237053
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.9,
11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
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Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.07.2019 № 10/1207-М

24 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: п.8 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог пп.7
п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.07.2019 № 10/1507-М

25 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №8 "КАЗКА"

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул. Набережна
енергетиків, буд. 31
Ідентифікаційний код: 26231688
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 10/1607-М

26 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПАНАСІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ
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ПАНСІОНАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Панасівка,
вул. Північна, буд.36
Ідентифікаційний код: 03188300
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності), крім того додатки не передбачені формою; в п.1-2
Відомостей
не задекларована спеціальність "Організація і управління охороною
здоров'я"; п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); п.3, 4 Відомостей складені з порушенням вимог
п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з
Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002
№385 (зі змінами від 16.05.2018 №933), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
12.11.2002 за №892/7180); п.4, 5, 6 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до
форми додатка 2 до Ліцензійних умов; гр.2, 3, 4 п.7 складені з порушенням вимог форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити найменування відокремленого
структурного підрозділу та режим роботи, найменування кабінету, спеціальність, площу, а
також повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість
його ідентифікувати, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення,
апаратури, приладів, інструментарію); п.7 складений з порушенням додатка 2 до
Ліцензійних умов; п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998 №153 "Про
затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами) та від 11.04.2005 №158 "Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка"); наявні кабінети незаявлених спеціальностей; в гр.5 п.8
рекомендовано задекларувати реквізити документів метрологічної повірки; п.9
Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за №
293/33264, від 28.10.2002 №385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.11.2002 за №892/7180); інформація, зазначена у п.10 Відомостей не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
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кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами)); в п.9, 11 Відомостей відсутня інформація про керівника ЗОЗ; 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 17.07.2019 № 10/1707-М

27 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКАРНЯ
ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ "РІКА"

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Обсерваторна, буд. 5, кв.9
Ідентифікаційний код: 43043503
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.11 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням форми
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати відомості про стаж роботи
керівника ЗОЗ відповідно до запису в трудовій книжці за останні п'ять років). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 10/1807-М

28 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СТАРОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "СТАРОСІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"

Місцезнаходження: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Старе Село, вул. Пушкіна,
буд.2
Ідентифікаційний код: 42948245
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); наявна
неузгодженість інформації щодо методів, що застосовуватимуться у медпрактиці між п.2
та п.7 Відомостей; 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); спеціальності,
вказані в гр.7 п.10 Відомостей не відповідають номенклатурі затвердженій наказом наказу
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МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою" та п.1; п.11 складений з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати відомості про стаж роботи відповідно до запису в трудовій
книжці за останні п'ять років). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.07.2019 № 11/1207-М

29 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 "СВІТЛЯЧОК"

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Цвіточний, буд. 14
Ідентифікаційний код: 26231665
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;
п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі
засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"); у гр.6 п.10
Відомостей зазначена не повна інформація (рекомендовано вказати свідоцтво про
проходження підвищення кваліфікації (відсутня дата); п.7 рекомендовано узгодити з
вимогами п.п.20 п.13 Ліцензійних умов та забезпечити наявність, доступність та
укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги. Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 11/1607-М

30 ФОП Бенько Галина Степанівна

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. 16 Липня, буд.10
Ідентифікаційний код: 2315702845
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)), крім того зауважуємо, що додатки не передбачені
Ліцензійними умовами. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 11/1807-М
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31 БЕРДЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1 "НАДІЯ" БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Шмідта, буд. 12
Ідентифікаційний код: 22138348
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: подані відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); наявна неузгодженість інформації між п.3 та п.4
Відомостей; п.8 Відомостей складений з порушення форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(в гр.5 рекомендовано задекларувати реквізити документів метрологічної повірки).
Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 12/1607-М

32 ФОП Фисун Алеся Юріївна

Місцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, селище Криниця,
вул. Тімірязєва, буд.4, кв.5
Ідентифікаційний код: 3195213327
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.8 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог пп.7
п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 12/1707-М

33 ВЛАСІВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ З
ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, смт Власівка, вул. Східна,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 22219526
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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: спеціальність,
зазначену у п.1-2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі-Відомості) рекомендовано вказати відповідно до номенклатури, затвердженої
наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів; наявна розбіжність інформації між п.1 та п.2 Відомостей; вид медичної
допомоги, зазначений у п.2 Відомостей необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35
Основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених
спеціальностей); п.3, 4 Відомостей складені з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов
(рекомендовано визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів
охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі змінами
від 16.05.2018 №933), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за
№892/7180); п.7-8 Відомостей складені з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних
умов; п.9 складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за №
293/33264). 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 16.07.2019 № 13/1607-М

34 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: документи подані з
порушенням Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
02.03.2016 №285 (відсутній додаток 3 до Ліцензійних умов). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 13/1707-М

35 КОМУНАЛЬНИЙ
"ГАРМОНІЯ"

ЗАКЛАД

"ЦЕНТР

РОЗВИТКУ

ДИТИНИ

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул. Набережна
енергетиків, буд. 25
Ідентифікаційний код: 26231671
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
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впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); п.3, 4
Відомостей складені з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано
визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я,
затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі змінами від 16.05.2018
№933), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); в
поданих Відомостях відсутня інформація за спеціальністю "організація і управління
охороною здоров'я" (керівника закладу); п.10 складений з порушенням вимог п.26
Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про молодших спеціалістів з
медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від
07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та
фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві 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 МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами). Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 14/1607-М

36 ФОП Сподар Юрій Миронович

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Низинна, буд.4, кв.42
Ідентифікаційний код: 3372811655
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.8 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог пп.7
п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 14/1707-М

37 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ШПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд. 23/1
Ідентифікаційний код: 04543507
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.11
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Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із
змінами); інформація, зазначена у п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог
наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою" та узгодити інформацію у гр.7 щодо спеціальностей). Зауваження не
враховані, після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.07.2019 № 15/1507-М

38 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
НИЖНЬОСІРОГОЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, смт Нижні Сірогози,
вул.Щорса, буд.1
Ідентифікаційний код: 02004031
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1-2, гр.3 п.7
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості) складені з порушенням номенклатури,
затвердженої наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного
професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.03.2019 року за № 293/33264, крім того, наявна розбіжність задекларованих
спеціальностей між п.1 та п.2; п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із
змінами); п.7 поданих Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами,
встановленими підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов (узгодити наявний перелік
обладнання, оснащення відповідно до профілю, рівня надання медичної допомоги та
заявленої спеціальності з урахуванням рекомендацій, встановлених наказами МОЗ
України від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та
центральної міської (міської) лікарень"); в п.7 Відомостей наявний невідповідний набір
приміщень (відсутня передопераційна); п.9 складений з порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264); п.10 Відомостей складений з
порушенням вимог Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних
працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №
742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350 та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
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впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)); заклад
охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей
(рекомендуємо укомплектувати штат
відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 15/1607-М

39 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЮБАРСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЛЮБАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Житомирська обл., Любарський р-н, с. Старий Любар,
вул.Медична, буд.5
Ідентифікаційний код: 01991754
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами); гр.2, 3, 4 п.7 Відомостей складені з порушенням форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано вказати: режим роботи, найменування кабінету із
зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з
медичною освітою, перелік медичних виробів та виробів медичного призначення із
зазначенням повного найменування виробника, моделі); п.7 складений з порушенням
вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність
медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання
обсягу медичної допомоги, передбаченої клінічними протоколами, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 02.03.2011 № 127 "Про
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»); наявний невідповідний набір приміщень
(відсутня передопераційна), крім того, не розмежовані приміщення щодо функціонального
призначення із зазначенням обладнання та оснащення; п.9 складений з порушенням вимог
п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, кваліфікацію та посади професіоналів з
вищою немедичною освітою рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу
МОЗ України від 12.08.2009 №588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною
освітою, які працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.09.2009 за №895/16911 та від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження
переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
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спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"); інформація,
зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних
умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до
вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за
№1368/14635 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117); у гр.6 п.10 Відомостей зазначена не повна інформація (рекомендовано
вказати свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціальність, номер, дата,
ким видано); 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 15.07.2019 № 1507/01-М

40 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАГОТІВЛІ ТА
ПЕРЕРОБКИ ПЛАЗМИ "ДНІПРО-ПЛАЗМА"

Місцезнаходження: м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.17
Ідентифікаційний код: 41577194
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: документи подані з
порушенням Закону України "Про донорство крові та її компонентів". Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.07.2019 № 1507/02-М

41 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ
БАШТАНСЬКОГО
РАЙОНУ"
БАШТАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Миколаївська обл., Баштанський р-н, м. Баштанка,
вул. Ювілейна, буд. 3
Ідентифікаційний код: 01998354
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано кваліфікацію та посади
професіоналів з вищою немедичною освітою рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказу МОЗ України від 12.08.2009 №588 "Про атестацію професіоналів з вищою
немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за №895/16911); п.7 Відомостей складений з
порушенням Ліцензійних умов (наявний кабінет біохімічного обстеження, однак
спеціальність "Клінічна біохімія" не задекларована); наявний невідповідний набір
приміщень (відсутня передопераційна). Після усунення причин, що стали підставою для
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прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 15.07.2019 № 1507/04-М

42 ФОП Боднар Михайло Васильович

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Оболоня,
вул. Одиниця, буд.106
Ідентифікаційний код: 3213706751
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.8 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог пп.7
п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 16/1707-М

43 ФОП Дуда Катерина Михайлівна

Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Героїв Євромайдану, буд. 9, кв.35
Ідентифікаційний код: 3230011467
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
невідповідність в часі роботи між п.7 та п.9 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 1607/02-М

44 ФОП Каритун Володимир Володимирович

Місцезнаходження: м.Хмельницький, пр-т Миру, буд.102/2, кв.61
Ідентифікаційний код: 3011210233
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1, 2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої
наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою"); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями,
необхідно привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків,
визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
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"Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 №117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 1607/03-М

45 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СКОЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" СКОЛІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Львівська обл., Сколівський р-н, м.Сколе, вул. Героя Олега
Ушневича, буд. 29
Ідентифікаційний код: 01997372
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.7
складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої клінічними
протоколами, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика,
при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 02.03.2011 №
127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської)
лікарень", крім того, наявний невідповідний набір приміщень (відсутня передопераційна);
п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за №
293/33264, кваліфікацію та посади професіоналів з вищою немедичною освітою привести
у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 12.08.2009 №588 "Про атестацію
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за №895/16911); 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 16.07.2019 № 1607/10-М

46 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР НА ПАРУСІ"
Місцезнаходження: м.Дніпро, провул. Парусний, буд.16
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Ідентифікаційний код: 43062490
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); п.3, 4
Відомостей складені з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано
визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я,
затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі змінами), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); в п.6 рекомендовано зазначити
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться
медична практика за спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання
медичної допомоги; не зазначена загальна площа приміщень (п.7 Відомостей); в гр.5 п.8
рекомендовано задекларувати реквізити документів метрологічної повірки); п.9
Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за №
293/33264), крім того необхідно вказати інформацію в гр.5, 6, 7 п.9 відповідно до форми
додатка 2 до Ліцензійних умов та зазначити інформацію про керівника ЗОЗ; ; інформація,
зазначена у п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних
умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до
вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою" та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)); в п.11 Відомостей рекомендовано вказати
інформацію про стаж роботи керівника ЗОЗ відповідно до запису в трудовій книжці за
останні п'ять років); 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 16.07.2019 № 1607/11-М

47 ВУГЛЕДАРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "МРІЯ"
(ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД)
ВУГЛЕДАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Вугледар, вул. Мрія, буд.2
Ідентифікаційний код: 22027011
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
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у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: виявлена розбіжність
коду ЄДРПОУ юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань; в п.1, гр.3 п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі-Відомості) необхідно вказати тільки спеціальність; вид медичної допомоги
необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про
охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); в п.3 Відомостей необхідно
вказати інформацію про медичний кабінет; в п.6 рекомендовано зазначити реквізити акта
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта; п. 7 Відомостей рекомендовано узгодити
з вимогами п.п.20 п.13 Ліцензійних умов та забезпечити наявність, доступність та
укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги; п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374
"Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці"; інформація, зазначена у п.10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не узгоджується з вимогами,
встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 1607/15-М

48 ФОП Горобець Дмитро Іванович

Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Коровія, вул. Кірова, буд.19
Ідентифікаційний код: 3353913816
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами); наявна розбіжність інформації щодо спеціальностей між п.1 та п.2 Відомостей
щодо задекларованих спеціальностей; рекомендовано узгодити з вимогами пп.5 п.13 та
п.22 Ліцензійних умов (забезпечити наявність медичного обладнання та виробів
медичного призначення, що необхідні для виконання передбачено обсягу надання
первинної медичної допомоги/послуг згідно затвердженого Порядку, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог «основного блоку» оснащення, визначеного наказом
МОЗ України від 26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які
надають первинну медичну допомогу"; п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами
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постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають
періодичній повірці"); інформація, зазначена у п.10 відомостей про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня не узгоджується з вимогами, встановленими п.24
Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою" та Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117 (із змінами)); подані Відомості складені з порушенням
вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей засвідчуються підписом уповноваженої
особи). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про
її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 1607/16-М

49 ФОП Градець Олена Олексіївна

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Кільцева, буд.20
Ідентифікаційний код: 2978501780
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня рекомендовано узгодити з вимогами
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання передбачено обсягу надання
медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги
(медичних стандартів), при цьому, перелік оснащення рекомендовано узгодити з
вимогами наказу МОЗ 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». Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 17/1607-М

50 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗОЛОТОНІСЬКА
РАЙОННА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ"
ЗОЛОТОНІСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Лікарняна, буд.2
Ідентифікаційний код: 02005303
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
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впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); в кабінетах,
що зазначені в п.7 Відомостей вказані не фахові спеціалісти; п.10 Відомостей складений з
порушенням вимог Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних
працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №
742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350 та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)). Відомості
складені з порушенням Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших
центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 17.01.2018 №55. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 1707/01-М

51 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

ПІДПРИЄМСТВО
"БІЛОЦЕРКІВСЬКА

Місцезнаходження: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Весняна,
буд.7
Ідентифікаційний код: 01994764
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: відомості про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня оформлені з порушенням Ліцензійних умов умов
провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №285. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 1707/02-М

52 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОЛОЧИСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ "

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Волочиський р-н, м.Волочиськ, вул.
Незалежності, буд. 68
Ідентифікаційний код: 02004195
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.7 поданих
Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами, встановленими
підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов (узгодити наявний перелік обладнання,
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оснащення відповідно до профілю, рівня надання медичної допомоги та заявленої
спеціальності з урахуванням рекомендацій, встановлених наказами МОЗ України від
02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та
виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської
(міської) лікарень"); інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами,
встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо інформацію привести у
відповідність до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117); 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 17.07.2019 № 1707/04-М

53 ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС
"ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД I СТУПЕНЯ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" №6 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, просп. Будівельників, буд. 14
Ідентифікаційний код: 33268792
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
складений з порушенням вимог Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350 та
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами)), в гр.6 відсутня інформація згідно форми. 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 17.07.2019 № 1707/05-М

54 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"СИСТЕМА-ЯКІСТЬ ЖИТТЯ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, буд. 22-А
Ідентифікаційний код: 42914766
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: виявлена розбіжність
місця реєстрації юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань;п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
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Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та
п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998
№153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення
структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами), приміщення не
розмежовані за функціональним призначенням, відсутня передопераційна; п. 7складений з
порушенням вимог п.36 Ліцензійних умов (рекомендовано дотримуватись встановлених
норм щодо площ та розташування приміщень у відповідності до ДБН В.2.2-10-2001
"Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я", затверджених наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 №2).; 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.5 п.8 рекомендовано вказати реквізити документів
про повірку; п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов
(посади рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від
28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я"); наявні спеціалісти з незаявлених спеціальностей; заклад
охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей
(рекомендуємо укомплектувати штат
відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов); в гр.6 п.10 рекомендовано
вказати інформацію відповідно до форми. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2019 № 1707/08-М

55 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ДИСПАНСЕР" ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: м.Одеса, 2-й Куліковський провулок, буд. 4
Ідентифікаційний код: 02008365
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності у
відповідності до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446
"Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", що зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264); наявна неузгодженість
спеціальностей між п.1 та п.2 Відомостей; п.2 Відомостей складений з порушенням вимог
п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за
заявленими спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
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впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); в п.6
рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта;
п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення
виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із
змінами) та від 11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю оснащення обладнанням
одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка"), крім того, загальна площа
приміщень не відповідає зазначеній у п.7 Відомостей; в гр.5 п.8 Відомостей
рекомендовано вказати найменування установи/органу, що здійснила повірку засобів
вимірювальної техніки; інформація, зазначена в п.10 Відомостей не узгоджується з
вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами)); 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 16.07.2019 № 18/1607-М

56 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СКВИРСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "СКВИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

Місцезнаходження: Київська обл., Сквирський р-н, м.Сквира, вул.Київська, буд.12
Ідентифікаційний код: 01994190
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); Відомості
складені з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання (за наявності)); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та
п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої клінічними протоколами, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної
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районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень" , від 11.04.2005 №158 «Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка» та від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів
щеплень"), крім того, спеціальності (гр.3 п.7) рекомендовано привести у відповідність до
найменувань кабінетів; в гр.6 п.9 необхідно вказати повну інформацію щодо наявних
сертифікатів; пункти 9-10 Відомостей складені з порушенням вимог п.24-28 Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказів МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264, від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження
переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635 та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117); заклад охорони
здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей
(рекомендуємо укомплектувати штат
відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/01-М

57 ФОП Гайдай Людмила Миколаївна

Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Гоголя, буд.330/30, кв.173
Ідентифікаційний код: 2016902707
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: згідно з наявною в
п.11 Відомостей інформацією про стаж роботи фізичної особи-підприємця виявлено
порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 "Про роботу
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій", спільного
наказу Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про затвердження Положення
про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і
організацій" та п.5 Декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 №24-92 "Про
впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю
державних підприємств" (працівник бюджетної установи, що виконує обов’язки за
керівною посадою не може працювати за сумісництвом). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/02-М

58 ФОП Юрчук Юлія Вікторівна

Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Миру, бул. 9, кв.43
Ідентифікаційний код: 3346807208
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
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порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/04-М

59 ФОП Козак Олена Олександрівна

Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд.82
Ідентифікаційний код: 3214817542
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: гр.7 п.9 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складена з порушенням додатка 2
до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальність). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/06-М

60 ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА
СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ"

Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 48
Ідентифікаційний код: 05484474
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у гр.7 п.9 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня зазначена недостовірна інформація
щодо спеціальностей, за якими присвоєні (підтверджені) кваліфікаційні категорії
професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я
(рекомендовано спеціальності привести до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ
України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку
лікарів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/08-М

61 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
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у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в 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 МОЗ 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 МОЗ
України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350,
від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та
фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві 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 МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (Селюк, Голуб). Зауваження не враховані, після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/11-М

62 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ПЛАНЕТА ЗДОРОВ'Я"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ЛДЦ

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Короленка, буд.5
Ідентифікаційний код: 42654578
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із
змінами); приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням оснащення. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/12-М

63 ФОП Грубий Володимир Ілліч

Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Янушевич Ганни, буд.2 В
Ідентифікаційний код: 2878407979
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна неузгодженість
інформації в часі роботи між гр.2 п.7 та п.11 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
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рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/17-М

64 ФОП Сурмін Микола Вікторович

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Петра Григоренка, буд.10Д, кв.18
Ідентифікаційний код: 2840908831
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/19-М

65 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕНТА-ПСП"

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Степана Сагайдака, 101
Ідентифікаційний код: 36136054
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна діюча ліцензія
від 02.07.2014 серії АЕ №459150 на провадження господарської діяльності з медичної
практики. Зауважуємо, що згідно з вимогами пп.10 п.13 Ліцензійних умов, у разі зміни
даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії,
ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування у місячний строк з дня настання
таких змін. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для
ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді). При
цьому, у повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які змінилися, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/26-М

66 ФОП Олійник-Ковалевська Людмила Василівна

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 16
Ідентифікаційний код: 2323715509
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із
змінами); наявна неузгодженість інформації щодо площі кабінету та загальної площі
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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 18.07.2019 № 1807/30-М

67 ТОВАРИСТВО
З
"ВЕРЕМХОЛЬЦМАН"

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Академіка Малиновського, буд.21
Ідентифікаційний код: 43008610
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п. 7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.36
Ліцензійних умов (рекомендовано дотримуватись встановлених норм щодо площ та
розташування приміщень у відповідності до ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров'я", затверджених наказом Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 №2). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/31-М

68 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "ВИХІДНОГО ДНЯ"

Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Чайки, вул.
Лобановського Валерія, буд. 29, кв. 152
Ідентифікаційний код: 42759185
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: гр.3 п.7 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складена з порушенням вимог
форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити спеціальності відповідно
до найменувань кабінетів). Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/32-М

69 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
ГЕРІАТРИЧНИЙ
СПЕЦІАЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ

ПАНСІОНАТ

З

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Героїв Сталінграда,
буд. 10
Ідентифікаційний код: 03190389
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: посаду керівника,
зазначену у гр.3 п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня рекомендовано привести у відповідність до наказу МОЗ України від 28.10.2002
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№385 (зі змінами від 16.05.2018 №933), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
12.11.2002 за №892/7180), так як відсутній ЗОЗ. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/37-М

70 ФОП Семенюк Володимир Васильович

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Полковника
Топоровського, буд. 42, кв.2
Ідентифікаційний код: 3130305177
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.11 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати інформацію
щодо стажу роботи). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2019 № 1807/41-М

71 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Дубно, вул. Грушевського, буд.103
Ідентифікаційний код: 22579288
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами);
спеціальність, зазначену у п.2 Відомостей рекомендовано привести у відповідність дл
номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за № 1368/146350); гр.5 п.8 Відомостей рекомендовано вказати
реквізити документа про повірку; п.9-10 Відомостей складені з порушенням вимог п.24-28
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
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перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та від
05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення
структурних підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами), крім того, рекомендовано
вказати спеціальність. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2019 № 19/1607-М

72 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
НОВОТРОЇЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке,
вул. Соборна, буд. 105
Ідентифікаційний код: 02004054
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із
змінами); спеціальності, зазначені у гр.3 п7 Відомостей рекомендовано привести у
відповідність до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; п.9 складений з порушенням
вимог п.24 Ліцензійних умов (кваліфікацію
та посади професіоналів з вищою
немедичною освітою рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ
України від 12.08.2009 №588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною
освітою, які працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.09.2009 за №895/16911); в гр.7 п.10 Відомостей рекомендовано
вказати повну інформацію (посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної
категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія)). 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 17.07.2019 № 19/1707-М
Всього: 72 справи
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