ЗАТ ВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України

14.08.2019 № 1790

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 52" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Мукаша Салакунова, буд.11
Ідентифікаційний код: 26511011
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, 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 вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності у відповідності до номенклатури, затвердженої
наказом М ОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою"); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями,
необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань
та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "О хорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі з мінами), вид медичної допомоги необхідно
визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров’я
з урахуванням заявлених спеціальностей); в гр.6, 7 п.10 Відомостей рекомендовано
вказати спеціальність «Сестринська справа». 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 01.08.2019 № 01/0108-М

2 ФОП Висоцький Юрій Олегович

Місцезнаходження: Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. 2 Лютого,
буд. 6, кв.89
Ідентифікаційний код: 2844503693
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
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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 29.07.2019 № 01/2907-М

3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Місцезнаходження: Сумська обл., Білопільський р-н, село Кальченки,
вул. Центральна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 03338126
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
місця реєстрації юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань; п.1, 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) складений з
порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності
відповідно до номенклатури, затвердженої наказом М ОЗ України від 22.02.2019 № 446
"Деякі питання без перервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в
М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264); 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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (з і змінами); 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 М ОЗ України від 31.12.2009
№1084 "Про затвердження Примірного табеля оснащення медичною технікою та
виробами медичного призначення обласної (обласної клінічної), республіканської дитячої
клінічної лікарні"); у гр.6, 7 п.9 та п.10 Відомостей рекомендовано вказати повну
інформацію щодо освітньо-кваліфікаційних документів; пункти 9-10 Відомостей складені
з порушенням вимог п.24-28 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних праців ників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів М ОЗ України від
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635 та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117);
заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених
спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат
відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
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отримання.

Реєстраційне досьє від 30.07.2019 № 01/3007-М

4 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДЕРГАЧІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. 1 Травня,
Ідентифікаційний код: 02003095
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117
(із змінами); п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складений з порушенням вимог Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами)). 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 31.07.2019 № 01/3107-М

5 ФОП Нєлєпіна Вікторія Вікторівна

Місцезнаходження: м.Суми, пр-т М. Лушпи, буд. 15, кв.1
Ідентифікаційний код: 2817414461
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня рекомендовано узгодити з вимогами
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання передбачено обсягу надання
первинної медичної допомоги/послуг згідно затвердженого Порядку, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням пов ного 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
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 01.08.2019 № 0108/03-М

4

6 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СНОВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Сновський р-н, м.Сновськ, вул. Спортивна,
буд.21
Ідентифікаційний код: 02006834
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 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 молодшого спеціаліста 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 М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву
про її отримання.
Реєстраційне досьє від 01.08.2019 № 0108/17-М

7 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.10 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "О хорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)), крім того, в п.7 Відомостей в
деяких кабінетах провадиться не фахова діяльність спеціалістами, які не мають
відповідної освіти масаж, фізіотерапія та ін.). 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 01.08.2019 № 0108/18-М

8 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧИГИРИНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЧИГИРИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Замкова,
буд. 90
Ідентифікаційний код: 02005289
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наказом М ОЗ України
від 06.08.2019 №1752 "Про ліцензування медичної практики" затверджено рішення про
видачу КНП «Чигиринська багатопрофільна лікарня" Чигиринської районної ради»
ліценз ії 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 01.08.2019 № 0108/23-М

9 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРЕЖАНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
БЕРЕЖАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бережанський р-н, м. Бережани,
вул. Степана Бандери, буд. 21
Ідентифікаційний код: 02000435
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наказом М ОЗ України
від 06.08.2019 №1752 "Про ліцензування медичної практики" затверджено рішення про
видачу КНП "Бережанська центральна районна лікарня" Бережанської районної ради»
ліценз ії 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 01.08.2019 № 0108/24-М

10 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГОРОДЕНКІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ГОРОДЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, м. Городенка,
вул. Шептицького, буд. 24-Е
Ідентифікаційний код: 01993428
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 відомостя х
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 за спеціальностями рекомендовано
узгодити з основними професійними завданнями та обов'язками, виз начених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
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змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); графи 5-7 п.9
Відомостей містять неповні реквізити освітніх і кваліфікаційних документів лікарів,
згідно затвердженої форми (найменування закладу, у гр.6 вказати достовірну
інформацію); пункт 9 складений з порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов в частині
дотримання безперервного професійного розвитку фахівців (рекомендовано: зазначати
відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів М ОЗ
України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку
лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264,
від 12.08.2009 № 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров'я "); в п.11 Відомостей рекомендовано вказати
інформацію про стаж роботи керівника закладу охорони здоров'я відповідно до запису в
трудовій книжцці; 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). 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 30.07.2019 № 02/3007-М

11 ФОП Худокормова Олена Олексіївна

Місцезнаходження: м.Харків, бульвар Грицевця, буд.9, кв.99
Ідентифікаційний код: 3115406289
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
спеціальностей між п.1 та п.2, 3, 7 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості), наявна неузгодженість інформації в часі
роботи між п.9 та п.7 Відомостей. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 31.07.2019 № 02/3107-М

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

Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Степань, вул.Дорошенка,
буд.100
Ідентифікаційний код: 37261214
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.1 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано вказати спеціальності відповідно до номенклатури, затвердженої
наказом М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за №
293/33264); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що
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застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій праців ників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я ", затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі з мінами); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забез печити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
клінічними протоколами, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься
медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування
виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів М ОЗ
України від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та
центральної міської (міської) лікарень"; наявні приміщення незаявлених спеціальностей
(біохімія). 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 30.07.2019 № 03/3007-М

13 ФОП Михайлевський Богдан Дмитрович

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. С. Бойка, буд.10
Ідентифікаційний код: 3343607411
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліценз ії на провадження медичної практики не вірно вказаний ідентифікаційний код
фізичної особи-підприємця; загальна площа приміщень (п.7 Відомостей) не відповідає
площі кабінетів. 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 31.07.2019 № 03/3107-М

14 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМЕЙНА
КЛІНІКА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я "РЕХАБ ФЕМЕЛІ УКРАЇНА"

Місцезнаходження: м.Одеса, провулок Педагогічний, буд.1
Ідентифікаційний код: 42784321
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117
(із змінами). 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 01.08.2019 № 07/0108-М
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15 ФОП Пазушко Андрій Юрійович

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, пров. Щасливий, буд.6
Ідентифікаційний код: 2887611952
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня рекомендовано узгодити з вимогами
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання передбачено обсягу надання
первинної медичної допомоги/послуг згідно затвердженого Порядку, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням пов ного 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
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 31.07.2019 № 07/3107-М

16 ФОП Тіпікін Олександр Юрійович

Місцезнаходження: м.Київ, проспект Перемоги, буд.30, кв.129
Ідентифікаційний код: 2733610392
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня рекомендовано узгодити з вимогами
п.п.20 п.13 Ліцензійних умов та забезпечити наявність, доступність та укомплектованість
аптечок для надання невідкладної медичної допомоги. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.07.2019 № 09/3007-М

17 ФОП Кирничний Артур Анатолійович

Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Костюшка, буд.36
Ідентифікаційний код: 2907503978
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в заяві про отримання
ліценз ії на провадження медичної практики не вірно вказаний ідентифікаційний код
фізичної особи-підприємця. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 31.07.2019 № 09/3107-М

18 ФОП Мосягін Ілля Павлович

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, провулок Центральний, буд.8
Ідентифікаційний код: 3271010876
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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: документи для
отримання ліцензії подані з порушенням Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» та постанови Кабінету М іністрів України від 02.03.2016 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики». 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 30.07.2019 № 11/3007-М

19 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
"ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ) РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: Луганська обл., м.Рубіжне, вул. Будівельників, буд.25
Ідентифікаційний код: 25370086
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)); в п.1-2 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.2 складений з порушенням вимог п.9, 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно заз начити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі з мінами); п.3, 4
Відомостей складені з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано
визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я,
затвердженого наказом М ОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі змінами); гр.2, 3, 4 п.7
складені з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити 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 вимог пп.5 п.13 та
п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими М ОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів М ОЗ України від 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"; в п.7
Відомостей наявні кабінети незаявлених спеціальностей, загальна площа приміщень не
відповідає площі кабінетів; в п.9, 11 Відомостей рекомендовано з азначити інформацію
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відповідно до форми додатка 2 до Ліцензійних умов (задекларувати відомості про
керівника ЗОЗ); в п.9 Відомостей наявні спеціалісти незадекларованих спеціальностей.
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 30.07.2019 № 14/3007-М

20 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ
САНАТОРІЙ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Гете, буд. 65
Ідентифікаційний код: 01986279
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці за спеціальністю «Сестринська справа» з Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із з мінами); п.9 Відомостей не відповідає
формі затвердженій додатком 2 до Ліцензійних умов, крім того рекомендовано вказати
інформацію відповідно до наказу М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в М іністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264 та від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження
переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"); п.10 Відомостей
складений з порушенням п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в
дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 та 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 30.07.2019 № 15/3007-М

21 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №82" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Філософська, буд. 56
Ідентифікаційний код: 26510187
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117
(із змінами); наявна неузгодженість інформації в часі роботи між п.10 та п.7 Відомостей.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
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ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 30.07.2019 № 18/3007-М

22 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ МЕДИЦИНИ"

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Виноградова, буд. 40
Ідентифікаційний код: 02011798
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, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано вказати спеціальності відповідно до номенклатури, затвердженої
наказом М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за №
293/33264); п.3, 4 Відомостей складені з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов
(рекомендовано в изначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів
охорони здоров'я, затвердженого наказом М ОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі з мінами
від 16.05.2018 №933), зареєстрованим у М іністерстві юстиції України 12.11.2002 за
№892/7180); 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 в провадженого в дію наказом М ОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); виявлена неузгодженість інформації між п.4 та
п.7 Відомостей (структуру закладу охорони здоров’я рекомендовано узгодити з переліком
наявних приміщень); в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми
відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із
зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забез печити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням пов ного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів М ОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру", від 05.06.1998 №153
"Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами); п.10 Відомостей (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я ", затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами)); п.9 Відомостей 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 М іністерстві
юстиції України 23.09.2009 за №895/16911 та від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в М іністерстві юстиції
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України 25.03.2019 року за № 293/33264); заклад охорони здоров’я не забезпечений
спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати
штат відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32
Ліцензійних умов). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.07.2019 № 19/3007-М

23 КОМУНАЛЬНА
ПАНСІОНАТ

УСТАНОВА

ЗМІЇВСЬКИЙ

ГЕРІАТРИЧНИЙ

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Пролетарське
шосе, буд.27
Ідентифікаційний код: 03190641
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці за спеціальністю «Сестринська справа» з Довідником кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (із змінами). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.07.2019 № 20/3007-М

24 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР З ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Волі, 1 а
Ідентифікаційний код: 20123466
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 відомостя х
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): інформацію п.7
рекомендовано узгодити з вимогами пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання передбачено обсягу надання медичної допомоги/послуг; зазначений в п.7
Відомостей перелік наявних приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати
відповідно до їх функціонального призначення із зазначенням площі, спеціальностей та
переліком оснащення у кожному зокрема. При цьому, п. 7 Відомостей складений з
порушенням вимог п.36 Ліцензійних умов (рекомендовано дотримуватись встановлених
норм щодо площ та розташування приміщень у відповідності до ДБН В.2.2-10-2001
"Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я ", затверджених наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 №2).
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.
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Реєстраційне досьє від 30.07.2019 № 21/3007-М

25 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "БОРОДЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Семашка,
3
Ідентифікаційний код: 01994480
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказ ів М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в М іністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 26.07.2019 № 2607/01-М

26 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, село Терпіння,
вул. Таврійська, буд.63
Ідентифікаційний код: 01992877
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних
умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та в провадженого в дію наказом М ОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі з мінами); 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 М ОЗ України від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів
оснащення медичною технікою та в иробами 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»); наявна неузгодженість інформації між п.7 та п.8
Відомостей щодо засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
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підлягають метрологічній повірці; в п.10 Відомостей відсутня спеціалізація (курси) для
провадження діяльності (масаж та ін.). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 26.07.2019 № 2607/04-М

27 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:
Одеська
обл.,
м.Білгород-Дністровський,
вул. Свято-Георгіївська, буд. 4
Ідентифікаційний код: 01998696
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: 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 29.07.2019 № 2907/01-М

28 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД АЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
МЕТАБОЛІЗМУ"

Місцезнаходження: м.Київ, вул. О. Пироговського, буд.4, літера А
Ідентифікаційний код: 38814213
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
місця реєстрації юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань; п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
(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 в провадженого в дію наказом М ОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид медичної допомоги необхідно визначити
виходячи зі змісту статті 35 Основ з аконодавства України про охорону здоров’я з
урахуванням заявлених спеціальностей); в п.1-2 Відомостей не задекларована
спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я"; п.3, 4 Відомостей складені з
порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити вид з акладу охорони
здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом М ОЗ
України від 28.10.2002 №385 (зі змінами); наявна неузгодженість інформації між п.5 та 6
щодо дати видачі акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта не узгоджується з
реквізитами документа, що підтверджує право користування цим приміщенням; 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
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необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими М ОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів М ОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів
консультативно-діагностичного центру" крім цього, п.7 Відомостей рекомендовано
узгодити з вимогами п.п.20 п.13 Ліцензійних умов та забезпечити наявність, доступність
та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги; п.8
Відомостей складений з порушення форми додатка 2 до Ліценз ійних умов (в гр.5 п.8
рекомендовано задекларувати реквізити документів метрологічної повірки); в п.9, 11
Відомостей рекомендовано зазначити інформацію відповідно до форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (задекларувати відомості про керівника ЗОЗ). Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову в отриманні ліценз ії, здобувач
ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 29.07.2019 № 2907/05-М

29 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ
КОРОСТИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ІМ.

ПІДПРИЄМСТВО
Д.І.ПОТЄХІНА"

Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів,
вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 58
Ідентифікаційний код: 01991731
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 відомостя х
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 завдання ми та обов'язками, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); задекларовані в
п.7 Відомостей приміщення рекомендовано розмежувати згідно їх функціонального
призначення із зазначенням оснащення; в гр.7 п.9-10 Відомостей задекларована
недостовірна інформація щодо кваліфікаційних документів; в гр.6 п.10 Відомостей
рекомендовано задекларувати інформацію про наявні свідоцтва згідно займаних посад.
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 30.07.2019 № 3007/02-М

30 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
№1" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, площа Визволення, буд. 11
Ідентифікаційний код: 20232055
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); виявлена
неузгодженість інформації між п.4 та п.7 Відомостей (структуру закладу охорони здоров’я
рекомендовано узгодити з переліком наявних приміщень); п.9 Відомостей 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 М іністерстві
юстиції України 23.09.2009 за №895/16911); інформація, зазначена в 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 молодшого спеціаліста 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 М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву
про її отримання.
Реєстраційне досьє від 30.07.2019 № 3007/06-М

31 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Степана Разіна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 02004674
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 в провадженого в дію наказом М ОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); інформація, зазначена в 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 молодшого спеціаліста 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 М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
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(рекомендовано забез печити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням пов ного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів М ОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру", 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»); наявний невідповідний набір приміщень (відсутня передопераційна);
заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених
спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат
відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 30.07.2019 № 3007/07-М

32 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІД АЛЬНІСТЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"СІМЕЙНА МЕДИЦИНА"

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Б.Хмельницького, буд.3
Ідентифікаційний код: 43121523
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 М ОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою"); п.3, 4 Відомостей складені з порушенням вимог п.12 Ліцензійних
умов (рекомендовано визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів
охорони здоров'я, затвердженого наказом М ОЗ України від 28.10.2002 №385 (зі з мінами
від 16.05.2018 №933), зареєстрованим у М іністерстві юстиції України 12.11.2002 за
№892/7180); п.8 Відомостей складений з порушення форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(в гр.5 п.8 рекомендовано задекларувати реквізити документів метрологічної повірки);
п.10 Відомостей складений з порушенням п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог Довідника кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117). 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 30.07.2019 № 3007/08-М

33 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 5"
Місцезнаходження: м.Миколаїв, просп. Богоявленський, буд. 336
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Ідентифікаційний код: 01998489
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117
(із змінами); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забез печити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням пов ного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів М ОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру", 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»); пункти 9-10 Відомостей складені з порушенням вимог п.24-28
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказ ів М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в М іністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117); в гр.6 п.10 рекомендовано вказати дату та
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
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 30.07.2019 № 3007/10-М

34 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПОПІЛЬНЯНСЬКА ЛІКАРНЯ" ПОПІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Житомирська обл., Попільнянський р-н, смт Попільня,
вул.Київська, буд.40
Ідентифікаційний код: 01991889
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
п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) не
узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодшого спеціаліста до вимог наказу МОЗ України від
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23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я ", затвердженому та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами); відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі-Відомості), крім того, в гр.7 рекомендовано вказати всі реквізити документів
(рік); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає в имогам наказів М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в М іністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264); в п.7 Відомостей в деяких кабінетах працюють
не фахові спеціалісти, наявні кабінети незаявлених спеціальностей; гр. 4 п.7 складена з
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити
повне найменування виробника та моделі наявного оснащення, що дає можливість його
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 31.07.2019 № 3107/01-М

35 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 11" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Добролюбова, буд. 6
Ідентифікаційний код: 01986345
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117
(із змінами); п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забез печити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням пов ного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів М ОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру", від 05.06.1998 №153
"Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами), крім того в гр.3 не зазначена
інформація відповідно до Ліцензійних умов; п.9 Відомостей складений з порушенням
вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних
працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів М ОЗ України від 22.02.2019 №
446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в
М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, в гр.6 п.9 вказана
недостовірна інформація щодо дати видачі сертифіката (Луганщук С.І.); інформація,
зазначена в п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
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наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не
узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодшого спеціаліста до вимог наказу 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 М ОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами); заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до
заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 30.07.2019 № 3107/02-М

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
''ГОРОДОЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ'' ГОРОДОЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Шевченка,
буд.40
Ідентифікаційний код: 02004216
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 кваліф ікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); в п.7
Відомостей не розмежовані приміщення щодо функціонального призначення із
зазначенням обладнання та оснащення; ); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог
п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказ ів М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованого в М іністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264; інформація, з азначена в 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 молодшого спеціаліста 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 М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами), крім того вказана недостовірна інформація щодо Бардильової В.П., Ямборко
С.П.; в п.11 рекомендовано задекларувати інформацію про призначення керівником КНП
«Городоцька центральна районна лікарня» Городоцької районної ради Хмельницької
області; 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
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ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 31.07.2019 № 3107/04-М

37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАТУС"

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Драгоманова, буд.2-Б
Ідентифікаційний код: 43059618
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
неузгодженість інформації між п.4 та п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (структуру закладу охорони здоров’я рекомендовано узгодити з
переліком наявних приміщень), крім того, відсутній кабінет щеплень. 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 31.07.2019 № 3107/05-М

38 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ
КОНЦЕПТ ЕСТЕТІКС"
Місцезнаходження: м.Київ, провулок Рильський, буд.5
Ідентифікаційний код: 43087053
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня рекомендовано узгодити з вимогами
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання передбачено обсягу надання
первинної медичної допомоги/послуг згідно затвердженого Порядку, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням пов ного 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
матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну допомогу"); п.7 Відомостей складений з
порушенням вимог п.36 Ліцензійних умов (рекомендовано дотримуватись встановлених
норм щодо площ та розташування приміщень у відповідності до ДБН В.2.2-10-2001
"Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я ", затверджених наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 №2); в
гр.3 п.7 рекомендовано вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліценз ії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 31.07.2019 № 3107/06-М

39 ФОП Баранов Дмитро Володимирович

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Камбурліївка,
вул. Центральна, буд. 177
Ідентифікаційний код: 3536007534
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117
(із змінами); в гр.3 п.7 рекомендовано вказати спеціальності. 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 31.07.2019 № 3107/07-М

40 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, м.Гуляйполе, вул. Соборна,
буд. 107 Б
Ідентифікаційний код: 01992937
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.9 відомостей
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
М іністерстві юстиції України 23.09.2009 за №895/16911), крім того у гр.6 п.9
задекларована недостовірна інформація щодо дати видачі сертифікатів. 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 31.07.2019 № 3107/08-М
Всього: 40 справ
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