
Протокол № 47 
 

засідання Ліцензійної комісії МОЗ України 
 

м. Київ           11.12.2014 
 

Присутні: 
 

Голова: 

Заступник голови: 

 

Мороз Є.Д.  

Терещенко А.В. 

 

Члени комісії: Горова Е.В. 

Хотіна С. Г.  

Клоченко І.В.  

Боднарук Н.М.  

Григоренко А.А.  

Левченко О.М.  

Слонецький І.І.  

Секретар комісії: Бондар В.Є. 

 
 

 Порядок денний: 
 

1. Про розгляд заяв суб’єктів господарської діяльності з питань 

ліцензування господарської діяльності з медичної практики. 

2. Про розгляд повідомлень про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про видачу ліцензії на провадження господарської 

діяльності з медичної практики. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

           1. В.Бондар. Про розгляд заяв суб’єктів господарської діяльності  

з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики. 

За результатами розгляду заяв та доданих документів відповідно до 

статей 14, 16 та 18 Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності». 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Надати пропозиції керівництву Міністерства охорони здоров’я України 

щодо прийняття рішення про: 
 

1) Видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 

практики 45 суб’єктам господарської діяльності: 
   

         Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр  
 святого Луки" 
Місцезнаходження: м.Київ, проспект Павла Тичини, буд.16/2 
Ідентифікаційний код:   36516632 



Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

урологія, терапія, кардіологія, неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, 

отоларингологія, ультразвукова діагностика, педіатрія, дерматовенерологія; за 

спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа,  

акушерська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, просп. Павла Тичини, буд. 16/2 
 Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/02-М 
  Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного  
 транспорту" Дніпропетровської міської ради 
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, буд. 46 
Ідентифікаційний код:   01995663 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я; за спеціальностю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, буд. 46 
 Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/05-М 
   

         ФОП Литвин Ганна Олексіївна 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Сміла, вул. Дзержинського, буд. 4, кв. 33 
Ідентифікаційний код:   2006502601 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Сміла, вул. Свердлова, буд. 79 
 Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/08-М 
   

          Миргородська центральна районна лікарня 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, буд. 172 
Ідентифікаційний код:   01999402 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, гематологія, генетика медична, геріатрія, 

дитяча гінекологія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча хірургія, 

дитяча анестезіологія, дієтологія, дитяча ендокринологія, дитяча стоматологія, дитяча 

психіатрія, дитяча офтальмологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча отоларингологія, 

дитяча ортопедія і травматологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, 

клінічна лабораторна діагностика, кардіологія, лабораторна імунологія, наркологія, 

неврологія, неонатологія, дитяча неврологія, нефрологія, онкологія, ортопедія і 

травматологія, отоларингологія, офтальмологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, 

патологічна анатомія, підліткова терапія, педіатрія, психіатрія, пульмонологія, 

рентгенологія, ревматологія, стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова 

діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, функціональна 

діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з 

медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа 

(клініка), лабораторна справа (патологія),  акушерська справа,  сестринська справа, 

сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, ортопедична 

стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, буд. 172 
Полтавська обл., м.Миргород, вул. Лікарняна, 1 



Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Комишня, вул. Леніна, буд. 57 
Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, 149-а 
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великі Сорочинці,  

вул. Карла Маркса, 78 
 Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/10-М 
   

         ФОП Саляєв Микола Геннадійович 
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул. Каспійська, буд. 11, кв. 3 
Ідентифікаційний код:   2512109450 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю психіатрія, психотерапія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, буд. 24, приміщення 6 
 Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/12-М 
   

           Комунальний заклад "Татарбунарська центральна районна лікарня"  
Місцезнаходження: Одеська обл., Татарбунарський р-н, м. Татарбунари, 

 вул. Московська, буд. 16 
Ідентифікаційний код:   01998911 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, хірургія, 

анестезіологія, неонатологія, неврологія, онкологія, акушерство і гінекологія, психіатрія, 

наркологія, отоларингологія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна 

біохімія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, педіатрія, дерматовенерологія, кардіологія, 

стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, 

хірургічна стоматологія, ортопедія і травматологія, підліткова терапія, урологія, 

фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з 

медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна 

справа (клініка),  сестринська справа, медична статистика, рентгенологія, стоматологія, 

ортопедична стоматологія,   
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Татарбунарський р-н, м. Татарбунари, вул. Московська, буд. 16 

 Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/05-М 
  ФОП Калініченко Ігор Володимирович 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець,  

вул. Леніна, буд. 38, кв. 6 
Ідентифікаційний код:   2297119757 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Леніна, буд. 38/2 
 Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/11-М 
  ФОП Шередега Ольга Іванівна 
Місцезнаходження: Луганська обл., Кремінський р-н, село Варварівка,  

вул. Коренькова, 3 
Ідентифікаційний код:   2903113222 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортодонтія 
за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., м.Рубіжне, вул. Б. Хмельницького, буд. 103-Б 
 Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/13-М 
   
 



         ФОП Блохіна Олена Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. П'ятдесятиріччя ВЛКСМ, буд. 59, кв. 80 
Ідентифікаційний код:   2753619509 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю неврологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Шекспіра, буд. 24 

Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/14-М 
  Приватне підприємство фірма "КАСМЕД" 
Місцезнаходження: Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Перемоги, буд. 202 
Ідентифікаційний код:   30515062 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ендоскопія, ультразвукова 

діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 

справа 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Інзовська, буд. 163-а 
 Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/17-М 
  ФОП Діткун Михайло Зіновійович 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Перемоги, буд. 8/4, кв. 15 
Ідентифікаційний код:   3055400057 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортодонтія 
за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Водопровідна, 16 
 Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/01-М 
  Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр  
 "Альтамедика" 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Литвиненко, буд. 40 
Ідентифікаційний код:   33263679 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, акушерство і 

гінекологія, урологія, онкологія, терапія, дерматовенерологія, ендокринологія, неврологія, 

рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, клінічна 

лабораторна діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., м.Могилів-Подільськиий, вул. Полтавська, буд. 89/2 
м.Вінниця, вул. Литвиненко, буд. 40 
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 84 
 Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/02-М 
  ФОП Саврук Лариса Миколаївна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Львівська, буд. 76 
Ідентифікаційний код:   2243922022 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Героїв УПА, буд. 14,  
прим. №3 
 Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/05-М 
  ФОП Гринишин Олег Ярославович 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 26 Б, кв. 61 
Ідентифікаційний код:   2361113057 



Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Луцьк, проспект Соборності, буд. 31а/32 
 Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/06-М 
  ФОП Зайцев Анатолій Віталійович 
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Вокзальна, буд. 8, кв. 82 
Ідентифікаційний код:   2569203259 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Житомир, вул. Максютова, буд. 149 
 Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/07-М 
  ФОП Млеко Володимир Олександрович 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Садова, буд. 34, кв. 37 
Ідентифікаційний код:   3041915572 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 92 
 Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/11-М 
  ФОП Назарець Микола Григорович 
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул. Чорноморська, буд. 14 
Ідентифікаційний код:   2074710691 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 170, нежитлове приміщення 2 

Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/12-М 
   

        Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Горінчево  
 Хустського району Закарпатської області 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Горінчово,  

вул. Незалежності, буд. 145, корпус А 
Ідентифікаційний код:   35007366 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 

справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Горінчово, вул. Незалежності, буд. 145, корпус А 
 Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/14-М 
   

        Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної  
 допомоги Білогірського району Хмельницької області" Білогірської  
 районної ради Хмельницької області 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Білогір'я, вул. Миру, 1 
Ідентифікаційний код:   38297440 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - 

сімейнамедицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: лікувальна справа,  акушерська справа,  сестринська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 



Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Переросле, вул. Центральна, 23 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Карпилівка, вул. Дем'янчука, 3 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Воробіївка, вул. Центральна, 7 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Вікнини, вул. Миру, 45 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Варивідки, вул. Садова, 25 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Вільшаниця, вул. Горинська, 20 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Ставищани, вул. Молодіжна, 3 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Ямпіль, вул. Чарнавіна, 52 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. В'язовець, вул. Центральна, 53 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Зіньки, вул. Майборського, 37а 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Гулівці, вул. Миру, 11 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Денисівка, вул. Садова, 3 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Залужжя, вул. Нова, 2 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Довгалівка, вул. Незалежності, 3 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Корниця, вул. Шляхова, 1 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Йосипівці, вул. Центральна, 19 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Квітневе, вул. Садова, 8 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Весняне, вул. Центральна, 34 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Соснівка, вул. Центральна, 44 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Кур'янки, вул. Десятинська, 40/1 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Погорільці, вул. Шевченка, 35 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Сушівці, вул. Центральна, 8 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Шимківці, вул. Піддубинська, 1 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Лепесівка, вул. Гончарова, 20 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Паньківці, вул. Шевченка, 11 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Карасиха, вул. Зелена, 26 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Юрівка, вул. Молодіжна, 1 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Хорошів, вул. Центральна, 51 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Велика Боровиця, вул. Шевченка,  
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Степанівка, вул. Центральна, 47 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Малі Калетинці, вул. Весняна, 3 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. М. Боровиця, вул. Омельчука, 17б 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Коритне, вул. Центральна, 7 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Білогір'я, вул. Миру, 1 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Миклаші, вул. Центральна, 6 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Кащенці, вул. Долинська, 59 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Сивки, вул. І. Франка, 23 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Окіп, вул. Шевченка, 53 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Мокроволя, вул. Шевченка, 42 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Козин, вул. Шкільна, 3 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Норилів, вул. Сагайдачного, 23а 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Жемелинці, вул. Шевченка, 1 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с.Семенів, вул. Центральна, 38 
 Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/17-М 
  ФОП Крівцов Владислав Ігорович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Чернишевська, буд. 15, кв. 25 
Ідентифікаційний код:   3096309071 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностю молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Пушкінська, 30, літ. "Б-4" 

Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/19-М 
   



         Комунальний заклад "Криворізький міський клінічний пологовий  
 будинок №1" Дніпропетровської обласної ради" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, площа Визволення,  
Ідентифікаційний код:   20232055 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

анестезіологія, дитяча гінекологія, дитяча патологічна анатомія, клінічна лабораторна 

діагностика, неонатологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика; за 

спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа,  

сестринська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), 

лабораторна справа (патологія), медична статистика, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, площа Визволення, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/06-М 
  ФОП Мінаєв Кирило Петрович 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Кавказька, буд. 184 
Ідентифікаційний код:   2988813739 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Парижської Комуни, буд. 65 а 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/09-М 
     

         Комунальний заклад "Криворізька міська стоматологічна клінічна 
  поліклініка №2" Дніпропетровської обласної ради" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, просп. Металургів,  
буд. 12, прим. 101 
Ідентифікаційний код:   01986150 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, 

хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія; за спеціальностю 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія, 

ортопедична стоматологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, проспект Металургів, буд. 12,  
приміщення 101 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/10-М 
   

         Черкаська центральна районна лікарня 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Червона Слобода,  

вул. Пирогова, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   02005484 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, 

ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна 

діагностика, організація і управління охороною здоров'я, наркологія, неврологія, 

онкохірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, 

неонатологія, психіатрія, терапія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, 

ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, 

хірургія, патологічна анатомія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани),  акушерська справа,  

сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія, лабораторна справа 

(клініка), медична статистика, стоматологія, ортопедична стоматологія 



за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Червона Слобода, вул. Пирогова, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/13-М 
   

          Приватне підприємство "Клініка доктора Дєєва" 
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, просп. Кірова, буд. 27 
Ідентифікаційний код:   32965264 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 

медицина, народна та нетрадиційна медицина, дієтологія, ультразвукова діагностика, 

функціональна діагностика, дитяча психіатрія, клінічна лабораторна діагностика; за 

спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпропетровськ, просп. Кірова, буд. 27 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/14-М 
  ФОП Вознюк Ірина Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Ланова, буд. 14 Г 
Ідентифікаційний код:   3008409548 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Петра Панча, буд. 5, кв. 3 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/16-М 
  ФОП Щербінін Олег Олександрович 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Революційна, буд. 14,  

кв. 25 
Ідентифікаційний код:   2442611993 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Косіора, буд. 24,  

нежитлове приміщення 17 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/18-М 
   

           ФОП Черепанська Наталія Володимирівна 
Місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, м-н Сосновий,  
буд. 2, кв. 29 
Ідентифікаційний код:   2809621362 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Миру, буд. 9-К 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/19-М 
  ФОП Арама Лариса Василівна 
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Культкомівський, буд. 15 
Ідентифікаційний код:   2589713706 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Полтавський шлях, 190 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/23-М 
   
 



        ФОП Пархомчук Ігор Леонідович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Славута, вул. Нова, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   2873204996 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за  
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., м.Славута, вул. Чкалова, 24 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/24-М 
  ФОП Сінгур Аліна Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Суми, просп. М. Лушпи, буд. 7, кв. 51 
Ідентифікаційний код:   2974612260 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Харківська, буд. 23 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/25-М 
  ФОП Петренко Наталія Володимирівна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ,  

просп. Перемоги, буд. 20, кв. 48 
Ідентифікаційний код:   2718019489 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю рентгенологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпропетровськ, вул. Ламана, буд. 4 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/29-М 
  Товариство з обмеженою відповідальністю "Превентклініка" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Московська, буд. 44/1, кв. 35 
Ідентифікаційний код:   39349269 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

урологія, дерматовенерологія, загальна практика - сімейна медицина, терапія, кардіологія, 

ендокринологія, неврологія, ревматологія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Турійська, буд. 32 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/34-М 
  ФОП Головін Володимир Анатолійович 
Місцезнаходження: Донецька обл., Артемівський р-н, смт Луганське, вул. Леніна, 38 
Ідентифікаційний код:   2412705555 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м. Світловодськ, вул. Енергетиків, буд. 93 А 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/42-М 
  Комунальна медична установа "Міська лікарня №3" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Соціалістична, буд. 31 
Ідентифікаційний код:   01990810 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, 

гематологія, дитяча отоларингологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 

анестезіологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, 

комбустіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, нейрохірургія, організація і 



управління охороною здоров'я, офтальмологія, отоларингологія, патологічна анатомія, 

пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, сурдологія, терапія, ортопедія і 

травматологія, урологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна 

діагностика, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  

акушерська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), 

лікувальна справа, медична статистика, рентгенологія,  сестринська справа, сестринська 

справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Соціалістична, буд. 31 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Вознесенського, буд. 17 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/44-М 
        

         ФОП Євланінкова Каріна Олегівна 
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Чугуїв, вул.Харківська, буд.82, кв.109 
Ідентифікаційний код:   2446801267 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Харківська, буд. 82, секція "А" 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/45-М 
   

         Приватне підприємство "Усі 32" 
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 26/1 
Ідентифікаційний код:   33151939 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, 

хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія, ортодонтія; за 

спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 

рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, просп. Оболонський, буд. 18 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/47-М 
  Товариство з обмеженою відповідальністю "Доктор-Плюс" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. А. Ахматової, буд. 31, нежиле приміщення № 276 
Ідентифікаційний код:   39256955 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча офтальмологія, загальна 

практика - сімейна медицина, терапія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, дитяча 

хірургія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча неврологія, педіатрія, ультразвукова 

діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 

справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. А.Ахматової, буд. 31, нежиле приміщення №276 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/49-М 
  ФОП Мохун Мирослав Валентинович 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Білецьківка, 

вул. Леніна, буд. 291 
Ідентифікаційний код:   2636311671 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностю 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Республіканська, буд. 67 



 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/51-М 
  Приватне підприємство "ІРДЕНТ" 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 59, кв. 10 
Ідентифікаційний код:   36622323 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, 

хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія; за спеціальностю 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. Космотавтів, буд. 59/2 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/53-М 
   

          Товариство з обмеженою відповідальністю "Л.В.К. МАСТЕРЛАБ" 
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул. Гладкова, буд. 13, офіс 76 
Ідентифікаційний код:   35985173 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія; за 

спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпропетровськ, вул. Гладкова, буд. 13, нежитлові приміщення №75,  

Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/54-М 
  ФОП Чала Ірина Іванівна 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Щорса, буд. 68 
Ідентифікаційний код:   2384501342 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю офтальмологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Миколаївська, буд. 117 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/55-М 
  ФОП Демяненко Георгій Олексійович 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Дмитрівка,  
вул.Молодіжна, 3, кв.6 
Ідентифікаційний код:   2121820278 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м. Київ, вул. Горького, буд. 94-96 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/57-М 
  ФОП Нетребенко Володимир Васильович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Антоновича, 94-96, кв. 8 
Ідентифікаційний код:   2113917959 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Горького, буд. 94-96 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/58-М 
   

         Приватне підприємство медичний центр "Біомед" 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Маяковського, 27/1 
Ідентифікаційний код:   25389358 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, загальна 

практика - сімейна медицина, ендокринологія, кардіологія, неврологія, отоларингологія, 



урологія, ультразвукова діагностика, хірургія, організація і управління охороною здоров'я; 

за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 

сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Ніколаєва Архітектора, буд. 1/27 

Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/15-М 
    

2) Відмову у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження 

господарської діяльності з медичної практики 66 суб’єктам господарської 

діяльності:  
   

         Бучацький районний центр первинної медико-санітарної допомоги 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул. Галицька,  
буд. 25 
Ідентифікаційний код:   38509208 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: вказані в п.1 та гр.4 п.2 спеціальності не 

відповідають вимогам наказу МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше 

удосконалення атестації лікарів" та наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про 

атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; наявна розбіжність 

спеціальностей між п.1 та п.2; в гр.3 п.7.5 та п.7.6 невірно зазначені спеціальності та 

наявні ті, які не заявлені в поданих відомостях; крім цього, в гр.3 п.7.5 та п.7.6 невірно 

вказано найменування наявних кабінетів; наявна розбіжність інформації між п.4.2 та п.7.6. 

Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у 

тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: наявна розбіжність спеціальностей між гр.5 

п.1 та заявленими спеціальностями в п.1 (відомостей МТБ); в п.2 вказані не всі обліково-

звітні статистичні форми відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 110 

"Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх 

заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми 

власності та підпорядкування". Відомості суб’єкта господарювання про наявність 

персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за 

спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності: 

в п.1 вказані не медичні працівники; у п.2 та п.3 наявні медичні працівники, кваліфікація 

яких не відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше 

удосконалення атестації лікарів" та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших 

спеціалістів з медичною освітою"; в п.4 відсутня інформація про головного лікаря закладу 

охорони здоров'я. 
Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/01-М 

   

        Комунальний заклад "Криворізька міська лікарня №16"  
 Дніпропетровської обласної ради" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 32-А 
Ідентифікаційний код:   01986233 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.1 наявні спеціальності, які не 

відповідають вимогам наказу МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше 



удосконалення атестації лікарів"; в п.2 невірно вказані методи за заявленими 

спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; зазначений перелік  оснащення в 

п.7.5 не відповідає Табелю оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 

05.06.1998 № 153 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного 

призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я»; в гр.3 п.7.6 невірно 

зазначені спеціальності та крім цього вказаний неповний набір приміщень відповідно до 

заявлених спеціальностей; в п.8 не скрізь наявна інформація щодо дати проходження 

останньої метрологічної повірки. Відомості суб’єкта господарювання про наявність 

нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань 

стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності: 

наявна розбіжність спеціальностей між гр.5 п.1 та заявленими спеціальностями в п.1 

(відомостей МТБ); в п.2 наявні медичні працівники, кваліфікація яких не відповідає 

вимогам наказу МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації 

лікарів"; в п.4 відсутня інформація про стаж роботи медичних працівників за останні 5 

років відповідно до запису в трудовій книжці згідно вимог наказу МОЗ України від 

02.02.2011 №49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з медичної практики". 
Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/03-М 

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка Євроклінікс" 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Симона Петлюри, буд. 19 
Ідентифікаційний код:   39442239 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: вказана в п.4.2 інформація не узгоджується з 

відомостями про методи, що зазначені в п.2; вказаний в п.7.5 набір приміщень за 

заявленими спеціальностями не відповідає зазначеним методам; зазначений перелік  

оснащення в п.7.5 не відповідає Табелю оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ 

України від 05.06.1998 № 153 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного 

призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я». Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 відсутня інформація про головного 

лікаря закладу охорони здоров'я; в п.4 вказана неповна інформація щодо стажу роботи 

медичних працівників за останні 5 років відповідно до запису в трудовій книжці. 
Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/04-М 

   

         Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЮШАТО" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Драйзера, буд. 19 
Ідентифікаційний код:   24594105 
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 суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, 

необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності: наявна 

розбіжність інформації між п.3, заявою та п.4; в п.4.2 вказана неповна інформація. 

Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у 
тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: в п.1 наявні нормативно-

правові документи, які не відносяться до заявлених спеціальностей.  Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 



кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: в п.1 вказані не медичні 

працівники; в п.4 невірно вказана інформація щодо стажу роботи медичних 

працівників відповідно до запису в трудовій книжці за останні 5 років та наявна 

розбіжність даних з п.2. 

Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/11-М 

   

         Комунальний заклад Підволочиської районної ради  
         "Підволочиський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги" 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт Підволочиськ,  
вул. Патріарха Мстислава, буд. 102 
Ідентифікаційний код:   38868583 
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 суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, 

необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності: наявна 

розбіжність адрес місць провадження медичної практки між заявою, відомостями та 

висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: заклад охорони здоров'я не 

укомплектований відповідно до вимог п.4.8 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики; у п.2 наявні медичні працівники, 

кваліфікація яких не відповідає вимогам, що визначені наказом МОЗ України: від 

19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"; наявна розбіжність 

даних між гр.9 та гр.4 п.5 щодо стажу роботи головного лікаря на посаді керівника 

ЗОЗ. 

Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/01-М 
   

        Комунальний заклад "Криворізька міська лікарня №5"  
 Дніпропетровської обласної ради" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Поперечна, 1а 
Ідентифікаційний код:   01987037 
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 

практики у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами 

Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а 

саме: відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, 

необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно 

вказані методи за заявленими спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 

29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників". 

Відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його 

освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: заклад охорони здоров'я не 

укомплектований медичними працівниками відповідно до вимог п.4.8 Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики; у п.2 наявні медичні 

працівники, які не відповідають вимогам, що визначені  вимогами наказу МОЗ України 

від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів". 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/02-М 

  

          Комунальний заклад "Дніпродзержинська міська лікарня №9"  



 Дніпропетровської обласної ради 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, просп. Аношкіна,  

буд. 72 

Ідентифікаційний код:   01985960 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленими 

спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; п.4.2 поданий з порушенням вимог 

п.4.14 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики; 

наявна розбіжність даних між п.4.2 та п.7.5; в п.6 невірно вказані реквізити висновка 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи; в гр.3 п.7.5 невірно зазначені 

спеціальності. Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових 

документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: невірно оформлена титульна 

сторінка; в п.2 вказані не всі обліково-звітні статистичні форми відповідно до вимог 

наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 110 "Про затвердження форм первинної облікової 

документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони 

здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування". Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.1 не відповідає вимогам п.4.8 Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики; у п.2 та п.3 наявні 

медичні працівники, кваліфікація яких не відповідає вимогам наказів МОЗ України від 

19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" та від 23.11.2007 №742 

"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; в гр.9 п.2 вказана неповна 

інформація; в гр.7 п.2 не вказані спеціальності; в гр.3 п.2 відсутня інформація щодо посад 

лікарів спеціалістів; гр.6 п.2 містить недостовірну інформацію; в п.4 наявна інформація 

про звільнених лікарів та відсутня інформація щодо стажу роботи медичних працівників 

за останні 5 років відповідно до запису в трудовій книжці. 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/03-М 

  Комунальний заклад охорони здоров'я "Соснівська районна  
 лікарня" Березівської районної ради 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Березнівський р-н, смт Соснове, вул. Шкільна,  

буд. 46 
Ідентифікаційний код:   03069015 
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 п.8 Відомостей 

суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності зазначені не всі засоби 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній 

повірці. В п. 2 Відомостей суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових 

документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для 

провадження відповідного виду господарської діяльності зазначені не всі обліково-звітні 

статистичні форми, відповідно до наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 110 "Про 

затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, 

що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та 

підпорядкування". 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/04-М 

  Комунальний заклад "Вільшанський районний центр первинної  



 медико-санітарної допомоги" 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, смт Вільшанка,  

вул. Миру, 30 
Ідентифікаційний код:   38641714 
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: рожбіжність адрес 

місць провадження між заявою, відомостями та висновком державної санітарно-

епідеміологічної експертизи. У Відомостях суб’єкта господарювання про стан 

матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: невірно вказаний вид господарської діяльності; в п.4.2 невірно вказана 

структура; п.5 не містить інформації, щодо сторін та акту за яким передано; в п.6 наявні 

адреси, за якими не подано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 

розбіжність інформації між п.4.2 та п.7.5; гр.2, 3, 6 п.7.5 не містить інформації відповідно 

до форми затвердженій наказом МОЗ України від 02.02.2011 №49 "Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" у редакції 

наказу МОЗ України від 30.11.2012 №981. У Відомостях суб’єкта господарювання про 

наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу 

роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: п.1 з порушенням вимог п.4.8  наказом МОЗ України від 02.02.2011 №49 "Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної 

практики"; гр.7 п.2 не містить інформації, щодо спеціальності; п.3 Відомостей суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності наявні медичні працівники, які не 

відповідають вимогам, що визначені наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про 

атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; в гр.7 п.5 не зазначена інформація, 

щодо спеціальності; між гр.4 та гр.9 п.5 рожбіжність інформації; в гр.8 не зазначена 

інформація, щодо категорії по організації і управлінню охороною здоров'я. 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/06-М 

  Новоархангельський центр первинної медико-санітарної допомоги 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, с. Торговиця,  
вул. І. Сірка, буд. 15 
Ідентифікаційний код:   38600846 
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 відомостях суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: зазначені в п.2 методи, що застосовуються у 

медичній практиці не відповідають вимогам наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; в п.6 невірно вказана інформація, 

щодо реквізитів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; в гр.3 п.7.5 

невірно зазначена інформація, щодо спеціальностей. У Відомостях суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: вп.1 не зазначена інформація, щодо 

укомплектованості закладу охорони здоров'я; у п.2 та п.3 Відомостей суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу іззазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності наявні медичні працівники, кваліфікація яких 

не відповідає вимогам, що визначені наказами МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про 

подальше удосконалення атестації лікарів" та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію 

молодших спеціалістів з медичною освітою"; гр. 7 п.5 не відповідає формі формі, 



затвердженій наказом МОЗ України від 02.02.2011 №49 "Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики" у редакції наказу МОЗ 

України від 30.11.2012 №981. 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/07-М 

  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЯН ВІННЕР" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Курська, буд. 10 
Ідентифікаційний код:   35007886 
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 суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: вказані в п.2 обліково-звітні статистичні 

форми не відповідають заявленим спеціальностям в п.1 (відомостей МТБ). Відомості 

суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: вказані відомості в п.1 не узгоджуються зі 

спеціальностями, які заявлені в п.1 (відомостей МТБ); в п.2 наявні не всі медичні 

працівники відповідно до заявлених спеціальностей в п.1 (відомостей МТБ); виявлена 

розбіжність даних щодо режиму роботи медичних працівників між п.4 та п.7.6 відомостей 

суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності. 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/09-М 

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Псьол" 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Великобагачанський р-н,  

смт Велика Багачка, вул. Жертв Революції, буд. 76 
Ідентифікаційний код:   21045573 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленими 

спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; в п.7.5 наявні кабінети з незаявленої 

спеціальності в п.1. Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових 

документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: в п.2 наявні обліково-звітні 

статистичні форми, які не відносяться до заявлених спеціальностей. Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного 

рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду 

господарської діяльності: в п.2 відсутня інформація щодо головного лікаря закладу охорони 

здоров'я. 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/10-М 

  Державне підприємство "Житомирський експертно-технічний  
 центр Держгірпромнагляду України" 
Місцезнаходження: м.Житомир, пров. 2-й Госпітальний, буд. 15 
Ідентифікаційний код:   20405673 
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 суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: вказана розбіжність інформації щодо часу 



роботи медичних працівників між п.1, п.2, п.3 та п.7.5 (відомостей №1 МТБ). 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/12-М 

  Комунальний лікувально-профілактичний заклад  
 "Стоматологічна поліклініка" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Вільна, буд. 8 
Ідентифікаційний код:   03099499 
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 відомостях суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: зазначені в п.2 методи, що застосовуються у 

медичній практиці не відповідають вимогам наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; гр.2, 3 п.7.5 не містить інформацію 

відповідно до вимог наказу МОЗ України від 02.02.2011 №49 "Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" у редакції 

наказу МОЗ України від 30.11.2012 №981; в п.7.5 не повний перелік оснащення. У 

Відомостях суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його 

освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: п.1 з порушенням вимог п.4.8 

наказу МОЗ України від 02.02.2011 №49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики" у редакції наказу МОЗ України від 

30.11.2012 №981; в гр.7 п.2 невірно вказана інформація; в гр.9 п.2 зазначена неповна 

інформація; в гр.7, 8 п.3 зазначена не6 повна інформація; кваліфікація головного лікаря не 

відповідає наказу МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації 

лікарів"; в гр.8, 9 п.5 неповна інформація. 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/15-М 

   

         Комунальний заклад охорони здоров'я "Центр первинної медико- 
 санітарної допомоги Валківського району" 
Місцезнаходження: Харківська обл., Валківський р-н, м. Валки, пров. Майський,  
буд. 34 
Ідентифікаційний код:   37948306 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленими 

спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників". Відомості суб’єкта господарювання 

про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу 

роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: у п.2 наявні медичні працівники, кваліфікація яких не відповідає вимогам, що 

визначені вимогами наказу МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення 

атестації лікарів". 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/16-М 

  ФОП Петросян Арсен Павлович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 14, кв. 48 
Ідентифікаційний код:   3144710370 
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: 

розбіжність адреси місця проживання між заявою, відомостями та висновком державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи. В гр.6 п.7.5 Відомостей суб’єкта господарювання 



про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду 

господарської діяльності  наявна неповна інформація. У п.1 та п.2 Відомостей суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності наявні нормативно-правові документи та 

обліково-звітні статистичні форми, які не відносяться до заявлених спеціальностей. 
Реєстраційне досьє від 02.12.2014 № 0212/18-М 

  Товариство з обмеженою відповідальністю "ГіконМед" 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Паркова, буд. 19, кв. 4 
Ідентифікаційний код:   31679485 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: вказана в п.7.5 площа наявних кабінетів не 

розмежована за своїм функціональним призначенням. Відомості суб’єкта господарювання 

про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу 

роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: в п.1 та п.3 вказані посади молодших спеціалістів з медичною освітою, 

кваліфікація яких не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про 

атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; в п.2 відсутня інформація про 

головного лікаря закладу охорони здоров'я; наявна розбіжність інформації між п.2 та п.1. 
Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/03-М 

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Дент-Лідер" 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Київська, буд. 
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Ідентифікаційний код:   38098524 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: наявна розбіжність юридичної адреси між 

заявою, поданими відомостями та висновком державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи; в п.8 вказані не всі засоби вимірювальної техніки, які підлягають 

метрологічній повірці. 
Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/08-М 

  ФОП Лещенко Олександр Гнатович 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Холодногірська, буд. 51, кв. 49 
Ідентифікаційний код:   1791717591 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.1 невірно зазначена спеціальність 

(заявлена спеціальність відноситься до лікарських спеціальностей, а не до спеціальностей 

молодших спеціалістів з медичною освітою). Відомості суб’єкта господарювання про 

наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу 

роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: наявна розбіжність інформації між п.4, п.2 та гр.2 п.7.5 відомостей суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності. 
Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/09-М 

  Комунальна установа "Міська стоматологічна поліклініка №4" 



Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Сєдова, буд .10 
Ідентифікаційний код:   05499033 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленими 

спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників". Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 наявні обліково-звітні статистичні 

форми, які не відносяться до заявлених спеціальностей. Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.1 не відповідає вимогам п.4.8 Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики. 
Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/10-М 

  ФОП Іщенко Юлія Вікторівна 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Громова, буд. 60, кв. 50 
Ідентифікаційний код:   2552511048 
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 суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 вказані обліково-звітні статистичні 

форми, які не відносяться до заявленої спеціальності та діяльності суб'єкта 

господарювання. 
Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/15-М 

  Комунальна установа "Гуляйпільська центральна районна  
 лікарня" Гуляйпільської районної ради Запорізької області 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, м. Гуляйполе,  

вул. Леніна, буд. 105 
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: висновок державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи не завірений в установчому порядку. У Відомостях 

суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: зазначені в п.2 методи, що 

застосовуються у медичній практиці не відповідають вимогам наказу МОЗ від 29.03.2002 

№ 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників"; в п.4.2 невірно 

вказана структура закладу охорони здоров'я; рожбіжність інформації між п.4.2 та п.7.5; в 

п.7.5 не повний набір приміщень, крім того в гр.2 не зазначене найменування 

структурного підрозділу, в гр.3 невірно зазначенні найменування кабінетів та в гр.6 

нескрізь зазначена інформація; розбіжність спеціальностей між п.1 та п.7.5. У Відомостяхі 

суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: титульна сторінка не відповідає формі, 

затвердженій наказом МОЗ України від 02.02.2011 №49 "Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики" у редакції наказу МОЗ 

України від 30.11.2012 №981; в п.2 наявні обліково-звітні статистичні форми з 



незаявлених спеціальностей. У Відомостях суб’єкта господарювання про наявність 

персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за 

спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності: 

п.1 з порушенням вимог п.4.8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

медичної практики, крім того зазначена інформація не узгоджується з п.1 відомостей 

суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності;  у п.2 та п.3 наявні медичні 

працівники, кваліфікація яких не відповідає вимогам, що визначені наказами МОЗ 

України від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" та від 

23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; в гр.6 п.3 

неповна інформація. 
Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/16-М 

  Приватне підприємство "Меша-стоматологія" 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 150, кв. 8 
Ідентифікаційний код:   36459454 
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 

не уточнено адресу місця провадження господарської діяльності з медичної практики 

(номер приміщення чи/або офісу). Відомості суб’єкта господарювання про стан 

матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленими спеціальностями, відповідно до 

вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик 

професій працівників". Відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу із 

зазначенням його освітнього і  
кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 відсутня інформація про керівника 

закладу охорони здоров'я. 
Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/18-М 

  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР  
 СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ САНАТОРНОГО ТИПУ "ПЕРЛИНА  
 ПРИДНІПРОВ'Я" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина,  
вул. Острівна, буд. 2 А 
Ідентифікаційний код:   37179958 
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 відомостях суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.7.5 з порушенням п.4.14 наказу МОЗ 

України від 02.02.2011 №49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики" у редакції наказу МОЗ України від 

30.11.2012 №981; в п.1 та п.2 невірно зазначені спеціальності, відповідно до вимог наказу 

МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів". 
Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/20-М 

  Дніпродзержинське міське управління Головного Управління  
 Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області  
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, просп. Аношкіна, 7/42 

Ідентифікаційний код:   08670987 
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: зазначені в п.2 

Відомостей суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 



провадження відповідного виду господарської діяльності методи, що застосовуються у 

медичній практиці не відповідають вимогам наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників". В п. 2 Відомостей суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності зазначені не всі обліково-звітні статистичні 

форми, відповідно до наказу МОЗ України від 04.01.2001 №1 «Про затвердження форм 

медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-

профілактичних закладів». 
Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/21-М 

  Дрогобицька районна лікарня №2 с.Рихтичі 
Місцезнаходження: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Рихтичі, вул. Дрогобицька, 11 

Ідентифікаційний код:   20763697 
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 відомостях суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказаний вид медичної 

допомоги; в гр.3 п.7.5 невірно зазначені спеціальності; в п.4.2 невірно зазначена структура 

закладу охорони здоров'я. В п. 2 Відомостей суб’єкта господарювання про наявність 

нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань 

стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності 

зазначені не всі обліково-звітні статистичні форми, відповідно до вимог наказу МОЗ 

України від 14.02.2012 № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації 

та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я 

незалежно від форми власності та підпорядкування". У п.2 Відомостей суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності наявні медичні працівники, які не 

відповідають вимогам, що визначені наказу МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про 

подальше удосконалення атестації лікарів" (Босак Г.М.). 

Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/01-М 
  Комунальний заклад "Новотроїцька протитуберкульозна лікарня" 

Херсонської обласної ради 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке,  

вул. Чапаєва, 40 
Ідентифікаційний код:   24957607 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленими 

спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; вказана в п.4.2 структура закладу 

охорони здоров'я не відповідає заявленим спеціальностям в п.1; в гр.3 п.7.5 не вказані 

спеціальності; крім цього, в п.7.5 наявний кабінет з незаявленої спеціальності. Відомості 

суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п. 2 вказані не всі обліково-звітні статистичі 

форми, які необхідні для провадження господарської діяльності з медичної практики за 

заявленими спеціальностями. Відомості суб’єкта господарювання про наявність 

персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за 

спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності: 



п.1 не відповідає вимогам п.4.8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

медичної практики; наявна розбіжність інформації між п.1, п.2 та заявленими 

спеціальностями. 

Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/02-М 
  ФОП Зінько Андрій Володимирович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Шумський р-н, смт Шумськ, 

вул. Б. Хмельницького, 14 

Ідентифікаційний код:   2549607351 
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 відомостях суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльностів: п.7.5 не повний перелік оснащення, 

відповідно до вимог наказу МОЗ України від 05.06.1998 № 153 «Про затвердження табелів 

оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони 

здоров'я»; в п.8  наявні засоби вимірювальної техніки, котрі не заявлені в п.7.5. У п.1 

Відомостей суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у 

тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності наявні нормативно-правові документи, які не 

відносяться до заявлених спеціальностей, крім того в п.2 зазначені не всі обліково-звітні 

статистичні форми, які необхідні для провадження господарської діяльності з медичної 

практики за заявленими спеціальностями. В гр.4 п.2 Відомостей суб’єкта господарювання 

про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу 

роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської 

діяльності невірно зазначена інформація. 

Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/03-М 
   
         

         Хмельницький обласний міжгосподарський санаторій "Україна" 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Маків, вул. Санаторна, 72 
Ідентифікаційний код:   03812649 
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 суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 вказані не всі обліково-звітні 

статистичні форми відповідно до вимог наказу МОЗ України від 04.01.2001 №1 «Про 

затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях 

лікувально-профілактичних закладів». Відомості суб’єкта господарювання про наявність 

персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за 

спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності: 

в п.4 вказана неповна інформація (найменування ЗОЗ); в п.2 наявні медичні працівники, 

які не відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що визначені вимогами наказу МОЗ 

України від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" . 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/04-М 

  ФОП Жигунова Тетяна Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Озерна, буд. 10/1-А, кв. 31 
Ідентифікаційний код:   2662203227 
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 суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням йогоосвітнього і 



кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності не відповідають формі, затвердженій наказом 

МОЗ України від 02.02.2011 №49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики" у редакції наказу МОЗ України від 

30.11.2012 №981, що унеможливлює проведення оцінки відповідності суб'єкта 

господарювання Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної 

практики. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/05-М 

  ФОП Ліліченко Наталія Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Ярославська, буд. 24, кв. 116 
Ідентифікаційний код:   0472501870 
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 

у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам 

провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п. 2 Відомостей 

суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності наявні обліково-звітні статистичні форми, які 

не відносяться до заявленої спеціальності. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/07-М 

  ФОП Ліліченко Володимир Миколайович 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Пушкіна, буд. 67, кв. 170 
Ідентифікаційний код:   1813502137 
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 

у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам 

провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.6 відомостей 

суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності не вірно зазначена інформація. В 

п. 2 відомостей суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, 

у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для 

провадження відповідного виду господарської діяльності зазначені не всі обліково-звітні 

статистичні форми згідно наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 110 "Про затвердження 

форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що 

використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та 

підпорядкування", крім того наявні ті, що не відносяться до заявленої спеціальності. У 

поданих відомостях в частині їх скріплення відсутній підпис суб'єкта господарювання. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/08-М 

  Уманська центральна районна лікарня 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Уманський р-н, село Піківець, вул. Робітнича,  

буд. 35 
Ідентифікаційний код:   02005467 
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: зазначені в п.2 

Відомостей суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності методи, що застосовуються у 

медичній практиці не відповідають вимогам наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників". У Відомостях суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.1 з порушенням п.4.8 наказу МОЗ України 

від 02.02.2011 №49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з медичної практики" у редакції наказу МОЗ України від 30.11.2012 №981; у 

п.3 наявні медичні працівники, кваліфікація яких не відповідає вимогам, що визначені 



наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з 

медичною освітою"(Шевченко Л.П.). 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/12-М 

  Комунальний заклад Маріупольської міської ради "Центр  
 первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Маріуполя" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Бодрова, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   37885262 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.4.2 невірно вказана інформація щодо 

структури закладу охорони здоров'я; в п.8 вказані не всі засоби вимірювальної техніки, які 

підлягають метрологічній повірці. Відомості суб’єкта господарювання про наявність 

нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань 

стандартизації, необхідних для провадження  відповідного виду господарської діяльності: 

в п. 2 вказані не всі обліково-звітні статистичі форми, які необхідні для провадження 

господарської діяльності з медичної практики за заявленими спеціальностями. Відомості 

суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.1 не відповідає вимогам п.4.8 Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики; в гр.8 п.3 вказана 

недостовірна інформація; наявна розбіжність даних між п.1 та п.2. В поданих відомостях 

відсутня дата їх підпису. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/15-М 

  ФОП Гладка Ірина Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул. Замполіта Бєляєва, буд. 4, кв. 4 
Ідентифікаційний код:   3072114682 
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 

у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам 

провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: зазначений перелік 

оснащення в п.7.5 Відомостей суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної 

бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності не 

відповідає Табелю оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 05.06.1998 № 

153 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних 

підрозділів закладів охорони здоров'я». В п. 2 Відомостей суб’єкта господарювання про 

наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з 

питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської 

діяльності зазначені не всі обліково-звітні статистичні форми відповідно до наказу МОЗ 

України від 14.02.2012 № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації 

та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я 

незалежно від форми  
власності та підпорядкування". 

Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/26-М 

  ФОП Карпенко Юлія Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Оболонський, буд. 34, кв. 185 
Ідентифікаційний код:   3111917886 
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: зазначені в п.2 

Відомостей суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності методи, що застосовуються у 

медичній практиці не відповідають вимогам наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 



кваліфікаційних характеристик професій працівників". в п.7.5 Відомостей суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності не повний перелік оснащення, згідно наказу 

МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення обладнанням 

одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка». 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/27-М 

  ФОП Ярмош Дмитро Григорович 
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Мстиславська, буд. 34, кв. 85 
Ідентифікаційний код:   2735816332 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленою 

спеціальністю відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; зазначений перелік  оснащення в 

п.7.5 не відповідає Табелю оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 

11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого 

місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»; в п.7.5 та п.8 вказані не всі засоби 

вимірювальної техніки, що підлягають метрологічній повірці та необхідні для 

провадження медичної практики за заявленою спеціальністю. Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.1 містить неповний перелік всіх 

нормативно-правових документів, які необхідні для провадження господарської 

діяльності з медичної практики за заявленими спеціальностями; в п. 2 вказані не всі 

обліково-звітні статистичі форми, які необхідні для провадження господарської діяльності 

з медичної практики за заявленою спеціальністю відповідно до наказу МОЗ України від 

14.02.2012 № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та 

інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я 

незалежно від форми власності та підпорядкування". 

Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/28-М 
  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПТІМА Плюс" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул.Красноселищна, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   24667849 
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 

у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам 

провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: не уточнено адресу 

місця провадження господарської діяльності з медичної практики (номер приміщення 

чи/або офісу). Відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням 

його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного 

для провадження відповідного виду господарської діяльності: в п.2 відсутня інформація 

про головного лікаря закладу охорони здоров'я; в п.4 вказана неповна інформація щодо 

стажу роботи медичних працівників за останні 5 років відповідно до запису в трудовій 

книжці; наявна розбіжність інформації щодо стажу роботи головного лікаря на посаді 

керівника ЗОЗ між гр.9 та гр.4 п.5. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/30-М 

  ФОП Фурманець Тетяна Олександрівна 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, м.Бобровиця, вул.Артема 35 

Ідентифікаційний код:   2515707125 
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 відсутні 



реквізити поданих відомостей. Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-

технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності: в 

п.1 вказана спеціальність молодших спеціалістів з медичною освітою, а не лікарська 

спеціальність; в п.2 невірно вказаний вид медичної допомоги; зазначений перелік  

оснащення в п.7.5 не відповідає Табелю оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ 

України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного 

робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»; в гр.6 п.7.5 не вказано підстави 

користування медичного обладнання; в п.8 наявні засоби вимірювальної техніки, які 

відсутні в п.7.5.  Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових 

документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: в п.2 вказані не всі обліково-

звітні статистичні форми відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 110 

"Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх 

заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми 

власності та підпорядкування", наказу МОЗ України від 10.07.2007 № 378 «Про 

затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього 

заповнення»,наказу МОЗ України від 10.01.2006 №1 «Про затвердження Форм первинної 

облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної 

захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення» та наказу МОЗ України від 04.01.2001 

№1 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в 

лабораторіях лікувально-профілактичних закладів». Відомості суб’єкта господарювання 

про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу 

роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: в гр.5 п.2 вказана неповна інформація. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/31-М 

  Товариство з обмеженою відповідальністю медичний центр  
 "Київтрейд" 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Повітрпофлотський, буд. 38 
Ідентифікаційний код:   19291979 
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 суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: п.4.2, п.7.5 та  п.7.6 подані з 

порушенням вимог п.4.14 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

медичної практики; вказаний  в  п.7.5 та п.7.6  перелік  оснащення не відповідає  Табелю  

оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ  України від  05.06.1998 № 153  «Про 

затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних 

підрозділів закладів охорони здоров'я»; в п.8 вказані не всі засоби вимірювальної техніки, 

які підлягають метрологічній повірці. Відомості суб’єкта господарювання про наявність 

персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за 

спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності: 

в п.1 та п.2 не розмежовані наявні лікарські посади та крім цього, в п.2 не розмежовано 

зайнятість (режим роботи) медичних працівників відповідно до заявлених спеціальностей; 

в п.4 невірно зазначена інформація щодо стажу роботи медичних працівників за останні 5 

років відповідно до запису в трудовій книжці. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/32-М 

  Комунальний заклад "Приазовський районний центр первинної  
 медико-санітарної допомоги" Приазовської районної ради  
Місцезнаходження: Запорізька обл., Приазовський р-н, смт Приазовське,  

вул. Леніна, 33 
Ідентифікаційний код:   38732974 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: зазначений перелік  оснащення в п.7.5 не 

відповідає Табелю оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 05.06.1998 № 

153 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних 

підрозділів закладів охорони здоров'я». Відомості суб’єкта господарювання про наявність 

персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за 

спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності: 

заклад охорони здоров'я не укомплектований штатом медичних працівників відповідно до 

вимог п.4.8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики; 

Фельдшерсько-акушерський пункт має право очолювати фельдшер, а не медична сестра; в 

гр.6 п.3 вказана неповна інформація. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/33-М 

  ФОП Гетьман Олеся Іванівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Білоруська, 40 (гуртожиток) 
Ідентифікаційний код:   2733614768 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказаний вид медичної 

допомоги. 

Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/35-М 
  Приватне підприємство "Лабораторія "Діомед.Т" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гуданова, буд. 9/11 
Ідентифікаційний код:   39132775 
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 суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: наявна розбіжність інформації між п.4 та п.1. 

Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/36-М 
  Приватне підприємство "АВТОР" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Короленко, буд. 6, кв. 2 
Ідентифікаційний код:   31342690 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: Відомості суб’єкта господарювання про стан 

матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської 

діяльності. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/37-М 

  Приватне підприємство "КЛІНІКА ЗІР" 
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Небесної Сотні, буд. 29 
Ідентифікаційний код:   36549055 
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 відсутні 

реквізити поданих відомостей. Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-

технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності: в 



п.2 невірно вказані методи за заявленими спеціальностями, відповідно до вимог наказу 

МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій 

працівників"; наявна розбіжність спеціальностей між п.2 та п.1; вказана в п.7.5 площа 

наявних кабінетів не відповідає загальній площі приміщень; вказаний набір приміщень не 

відповідає заявленим спеціальностям в п.1. Відомості суб’єкта господарювання про 

наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з 

питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: наявна розбіжність спеціальностей між гр.5 п.1 та заявленими спеціальностями 

в п.1 (відомостей МТБ); п.1 містить неповний перелік всіх нормативно-правових 

документів, які необхідні для провадження господарської діяльності з медичної практики 

за заявленими спеціальностями 

(з повним переліком нормативно-правових документів можна ознайомитися на 

офіційному сайті МОЗ України http://www.moz.gov.ua в розділі "Підприємцям" 

"Ліцензування" "Нормативно-правова база"); в п. 2 вказані не всі обліково-звітні 

статистичі форми, які необхідні для провадження господарської діяльності з медичної 

практики за заявленими спеціальностями. Відомості суб’єкта господарювання про 

наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу 

роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: наявна розбіжність відомостей між п.2, п.3 та п.1 (наявна посада з незаявленої 

спеціальності); наявна розбіжність відомостей між п.4 та п.2; вказана в п.4 інформація 

щодо стажу роботи медичних працівників не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 

02.02.2011 №49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з медичної практики". В поданих відомостях, в частині їх підписання відсутня 

печатка установи закладу охорони здоров'я. 

 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/38-М 

  ФОП Періг Ольга Максимівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Самбір, вул. Виговського 212 
Ідентифікаційний код:   2799420346 
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: зазначені в п.2 

Відомостей суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності методи, що застосовуються у 

медичній практиці не відповідають вимогам наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників". В гр.4 п.2 Відомостей суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності зазначена не повна інформація. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/39-М 

  Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) 
Місцезнаходження: м.Київ, Повітрофлотський проспект, 79 
Ідентифікаційний код:   01131514 
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 відомостях суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: розбіжність інформації між п.1 та п.2, щодо 

виду медичної допомоги; в п.4.2 невірно зазначена структура закладу охорони здоров'я; в 

гр.3 п.7.5 не зазначені спеціальності. У Відомостяхі суб’єкта господарювання про 

наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з 

питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: інформація в гр.5 п.1 неузгоджується з п.1 Відомостейі суб’єкта 



господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності; В п. 2 зазначені не всі обліково-звітні 

статистичні форми, які необхідні для провадження господарської діяльності з медичної 

практики за заявленими спеціальностями. У Відомостях суб’єкта господарювання про 

наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу 

роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: розбіжність інформації між п.1, п.2, п.3 та п.1 Відомостей суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності; в п.5 розбіжність між гр.4 та гр.9. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/40-М 

  ФОП Лещенко Роман Володимирович 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Нафтовиків, 25 
Ідентифікаційний код:   2949211859 
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 відсутні 

реквізити поданих відомостей. Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-

технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності: в 

п.2 невірно зазначена інформація щодо виду медичної допомоги; в гр.2 п.8 невірно 

зазначена сфера застосування засобів вимірювальної техніки. Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.1 містить неповний перелік всіх 

нормативно-правових документів, які необхідні для провадження господарської 

діяльності з медичної практики за заявленими спеціальностями (з повним переліком 

нормативно-правових документів можна ознайомитися на офіційному сайті МОЗ України 

http://www.moz.gov.ua в розділі "Підприємцям" "Ліцензування" "Нормативно-правова 

база"). 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/41-М 

  Товариство з обмеженою відповідальністю "У-СІН" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 1-А, офіс 291 
Ідентифікаційний код:   39166411 
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: подана заява не 

відповідає формі, затвердженій наказом МОЗ України від 02.02.2011 №49 "Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної 

практики" у редакції наказу МОЗ України від 30.11.2012 №981. Наявна розбіжність адреси 

місця провадження між висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи та 

поданими відомостями. Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-

технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності: 

наявна розбіжність інформації між п.6, заявою та висновком державної санітарно-

епідеміологічної експертизи. Відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу 

із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, 

необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності: наявна 

розбіжність інформації між п.4 та п.7.5 відомостей суб’єкта господарювання про стан 

матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської 

діяльності щодо режиму роботи медичних працівників. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/43-М 

  ФОП Сторож Андрій Володимирович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни,  

вул. Лесі Українки, буд. 21 
Ідентифікаційний код:   2974901173 



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 не вказано 

адресу місця провадження медичної практики. Відомості суб’єкта господарювання про 

стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду 

господарської діяльності: п.3 не відповідає п.2.11 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики; в п.5 вказані неповні відомості документа, 

що є підставою для користування приміщенням. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/48-М 

  Приватне підприємство "Київський реабілітаційний центр "ХХІ  
 сторіччя" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бережанська, буд. 9 
Ідентифікаційний код:   31100135 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: на титульній сторінці не зазначено посаду 

керівника ЗОЗ;наявна розбіжність інформації між п.2 та п.1; у п.8 зазначені не всі засоби 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній 

повірці. Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових 

документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: п.1 містить неповний перелік 

всіх нормативно-правових документів, які необхідні для провадження господарської 

діяльності з медичної практики за заявленими спеціальностями; в п. 2 зазначені не всі 

обліково-звітні статистичі форми, які необхідні для провадження господарської діяльності 

з медичної практики за заявленими спеціальностями та наявні ті, які не відносяться до 

заявлених спеціальностей. Відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу із 

зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, 

необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності: наявна 

розбіжність інформації між п.1 та заявленими спеціальностями в п.1 (відомостей МТБ); 

вказана інформація в п.4 не узгоджується з відомостями, що наявні в п.7.5 відомостей 

суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності; виявлена розбіжність 

відомостей між гр.9 та гр.4 п.5 щодо стажу роботи головного на посаді керівника ЗОЗ. 

Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/50-М 
  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ексімер Південь" 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Армійська, буд. 8-В, офіс 1 
Ідентифікаційний код:   39378703 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: вказані в п.2 методи, що застосовуються в 

медичній практиці суперечать інформації, що наявна в п.7.5; наявна розбіжність 

інформації між п.4.2 та п.7.5; в п.7.5 вказаний неповний набір приміщень відповідно до 

заявлених спеціальностей в п.1. Відомості суб’єкта господарювання про наявність 

нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань 

стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності: 

п.1 містить неповний перелік всіх нормативно-правових документів, які необхідні для 

провадження господарської діяльності з медичної практики за заявленими 

спеціальностями (з повним переліком нормативно-правових документів можна 

ознайомитися на офіційному сайті МОЗ України http://www.moz.gov.ua в розділі 



"Підприємцям" "Ліцензування" "Нормативно-правова база"). 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/52-М 

  Приватне підприємство "АЛВІС-КЛАС" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Артема, буд. 10 
Ідентифікаційний код:   34629793 
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 суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: відповідно до інформації, яка наявна в п.4 в 

закладі охорони здоров'я наявні дві керівні посади, що не допускається; наявна 

розбіжність інформації між п. 2 і п. 4 та  п.7.5 Відомостей суб’єкта господарювання про 

стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду 

господарської діяльності. 
Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/56-М 

  ФОП Задера Віктор Анатолійович 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер,  

вул. Збанацького, буд. 19/1 
Ідентифікаційний код:   3098811594 
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: розбіжність адреси 

місця проживання між заявою, відомостями та висновком державної санітарно-

епідеміологічної експертизи. Зазначені в п.2 Відомостей суб'єкта господарювання про 

стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду 

господарської діяльності методи, що застосовуються у медичній практиці не відповідають 

вимогам наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик 

професій працівників". Зазначена інформація в п.7.5 Відомостей суб’єкта господарювання 

про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду 

господарської діяльності не узгоджується з п.1  Відомостей суб’єкта господарювання про 

стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду 

господарської діяльності. В п. 2 Відомостей суб’єкта господарювання про наявність 

нормативно-правових документів, у тому  
числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності зазначені не всі обліково-звітні статистичні 

форми, які необхідні для провадження господарської діяльності з медичної практики за 

заявленою спеціальністю. В заяві не вказані реквізити відомостей. 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/01-М 

  Комунальний заклад "Криворізька міська клінічна лікарня №8"  
 Дніпропетровської обласної ради" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, буд. 55 
Ідентифікаційний код:   01986003 
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 відомостяхі суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: зазначені в п.2 методи, що застосовуються у 

медичній практиці не відповідають вимогам наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; в п.4.2 невірно зазначена структура 

закладу охорони здоров'я; розбіжність інформації між п.4.2 та п.7.5; оснащення в п.7.5 не 

відповідає Табелю оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 05.06.1998 № 153 

«Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних 



підрозділів закладів охорони здоров'я», крім того в п.7.5 зазначений не повний набір 

приміщень. В п. 2 Відомостей суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових 

документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для 

провадження відповідного виду господарської діяльності зазначені не всі обліково-звітні 

статистичні форми, відповідно до вимог наказу МОЗ України від 04.01.2001 №1 «Про 

затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях 

лікувально-профілактичних закладів». У Відомостях суб’єкта господарювання про наявність 

персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за 

спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності: п.1 

з порушенням п.4.8 наказу МОЗ України від 02.02.2011 №49 "Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики" у редакції наказу МОЗ 

України від 30.11.2012 №981; розбіжність інформації між гр.4 та гр.9 п.5; в гр.8 та гр.9 п.2 

наявна інформаціія котра дублюється; у п.2 та п.3 Відомостей суб’єкта господарювання про 

наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи 

за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності 

наявні медичні працівники, кваліфікація яких не відповідає вимогам, що визначені наказом 

МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів та від 

23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою". 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/02-М 

  ФОП Мішурова Євгенія Іванівна 
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський,  

буд. 40-А, кв. 90 
Ідентифікаційний код:   3064901105 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленими 

спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; наявна розбіжність інформації між п.8 

та п.7.5 щодо переліку засобів вимірювальної техніки, які підлягають метрологічній повірці та 

перебувають в експлуатації; зазначений перелік  оснащення в п.7.5 не відповідає Табелю 

оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження 

табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного 

техніка». 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/03-М 

  ФОП  Дробко Іван Георгійович 
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Першотравнева,  

буд. 31, кв. 23 
Ідентифікаційний код:   2203613317 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в гр.3 п.7.5 не зазначена спеціальність; крім 

цього, в п.7.5 не зазначені засоби вимірювальної техніки, які наявні в п.8. Відомості 

суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 вказані не всі обліково-звітні 

статистичні форми відповідно до наказу МОЗ України від 10.07.2007 № 378 «Про 

затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього 

заповнення». 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/04-М 



  ФОП Гаргула Денис Олександрович 
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Бережанська, буд. 53, кв. 49 
Ідентифікаційний код:   2972503012 
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 

у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам 

провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в п.7.5 Відомостей 

суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для 

провадження відповідного виду господарської діяльності неповний перелік оснащення, 

згідно наказу МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення 

обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка". У Відомостях 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності  та Відомостях суб’єкта господарювання про 

наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу 

роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської 

діяльності не вірно вказана інформація, щодо документу, який надає право підпису 

суб'єкту господарювання. п. 2 і п. 4 Відомостей суб’єкта господарювання про наявність 

персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за 

спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності 

не узгоджується з п.7.5 Відомостей суб’єкта господарювання про стан матеріально-

технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності. 

Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/05-М 
  ФОП Горшенін Дмитро Володимирович 
Місцезнаходження: м.Донецьк, вул. Цусимська, буд. 61, кв. 59 
Ідентифікаційний код:   2878500055 
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 суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 вказані не всі обліково-звітні 

статистичні форми відповідно до наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 110 "Про 

затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, 

що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та 

підпорядкування" та наказу МОЗ України від 10.01.2006 №1 «Про затвердження Форм 

первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної 

захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення». Подані відомості не підписані 

суб'єктом господарювання. 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/07-М 

  Медичний центр Товариство з обмеженою відповідальністю  
 "ЕКСИЛАЙН" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Тверська, 6, 
Ідентифікаційний код:   36589475 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленими 

спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; зазначений перелік  оснащення в 

п.7.5 не відповідає Табелю оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 

05.06.1998 № 153 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного 

призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я»; в п.8 наявні не всі 



засоби вимірювальної техніки, які підлягають метрологічній повірці. Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.1 містить неповний перелік всіх 

нормативно-правових документів, які необхідні для провадження господарської 

діяльності з медичної практики за заявленими спеціальностями (з повним переліком 

нормативно-правових документів можна ознайомитися на офіційному сайті МОЗ України 

http://www.moz.gov.ua в розділі "Підприємцям" "Ліцензування" "Нормативно-правова 

база"); в п.2 наявні не всі обліково-звітні статистичні форми, які необхідні для 

провадження медичної практики за заявленими спеціальностями та  крім цього, зазначені 

ті, які не відносяться до діяльності даного суб'єкта господарювання. Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 відсутня інформація про головного 

лікаря; в гр.9 п.5 відсутня інформація про стаж роботи головного лікаря на посаді 

керівника ЗОЗ. 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/08-М 

  ФОП Маланчук Світлана Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Гете, 7, кв. 9 
Ідентифікаційний код:   2598711402 
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 суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: відповідно до інформації, яка наявна в п.2 

кваліфікація фізичної особи-підприємця не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 

19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"; вказана в п.4 та п.2 

інформація не узгоджується з відомостями, які наявні в гр.2 п.7.5 відомостей суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності. 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/09-М 

  Комунальний заклад "Путильська центральна районна лікарня"  
 Путильської районної ради Путильського району Чернівецької області  
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Путила,  

вул. Українська, буд. 38 
Ідентифікаційний код:   02005846 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: вказані в п.7.5 приміщення не розмежовані за 

своїм функціональним призначенням. Відомості суб’єкта господарювання про наявність 

нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань 

стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності: 

в п. 2 вказані не всі обліково-звітні статистичі форми, які необхідні для провадження 

господарської діяльності з медичної практики за заявленими спеціальностями відповідно 

до вимог наказу МОЗ України від 04.01.2001 №1 «Про затвердження форм медичної 

облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних 

закладів». Відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням 

його освітнього і  
кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.1 та гр.3 п.2 невірно вказані займані 



посади медичних працівників; в гр.9 п.2 та гр.8 п.5 невірно зазначені спеціальності 

відповідно до вимог наказу МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше 

удосконалення атестації лікарів"; у п.3 наявні молодші спеціалісти з медичною освітою, 

кваліфікація яких не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про 

атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою". 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/10-М 

  ФОП Бабчук Наталія Федорівна 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Солгутове,  

пров. Гранітний, буд. 8 
Ідентифікаційний код:   3122405187 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленими 

спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників". Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі 

нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.1 містить неповний перелік всіх 

нормативно-правових документів, які необхідні для провадження господарської 

діяльності з медичної практики за заявленими спеціальностями; в п.2 вказані обліково-

звітні статистичні форми, які не відносяться до заявленої спеціальності. 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/11-М 

  Ватутінська міська лікарня 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Ватутіне, вул. Чайковського, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   05503680 
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 суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно вказані методи за заявленими 

спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 29.03.2002 № 117 "Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників"; в гр.6 п.7.5 не вказані підстави 

користування медичного обладнання; в п.7.5 вказаний неповний набір приміщень 

відповідно до заявлених спеціальностей; наявна розбіжність інформації мсіж п.4.2 та 

п.7.5; зазначений перелік  оснащення в п.7.5 не відповідає Табелю оснащення відповідно 

до вимог наказу МОЗ України від 05.06.1998 № 153 «Про затвердження табелів 

оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони 

здоров'я»; в гр.3 п.7.5 невірно вказано найменування кабінетів відповідно до заявлених 

спеціальностей. Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових 

документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для 

провадження відповідного виду господарської діяльності: виявлена розбіжність 

спеціальностей між гр.5 п.1 та заявленими спеціальностями в п.1 (відомостей МТБ); в п. 2 

вказані не всі обліково-звітні статистичі форми, які необхідні для провадження 

господарської діяльності з медичної практики за заявленими спеціальностями відповідно 

до наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 110 "Про затвердження форм первинної 

облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у 

закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування". Відомості 

суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.1 не відповідає вимогам п.4.8 Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики; у п.2 та п.3 наявні 



медичні працівники, кваліфікація яких не відповідає вимогам наказів МОЗ України від 

19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" та від 23.11.2007 №742 

"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; в гр.7 п.5 вказана неповна 

інформація. 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/12-М 

  ФОП Григоренко Наталія Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Радянська, буд. 21а 
Ідентифікаційний код:   2696913242 
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 

не уточнено адрес провадження господарської діяльності з медичної практики (номер 

приміщення). Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, 

необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності:  в гр.3 п.7.5 

вказана неповна інформація; зазначений перелік оснащення в п.7.5 не відповідає Табелю 

оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про 

затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога 

та зубного техніка»; у п.8 зазначені не всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають 

в експлуатації та підлягають метрологічній повірці. Відомості суб’єкта господарювання 

про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з 

питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: в п.1 вказані не всі нормативно-правові документи, які необхідні для 

провадження медичної практики за заявленими спеціальностями.  Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в гр.5 та гр.7 п.2 невірно вказана необхідна 

інформація. 
Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/13-М 

  ФОП Ахрамчук Тамара В'ячеславівна  
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Смілянська, буд. 124/2, кв. 22 
Ідентифікаційний код:   3051707709 
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 

не уточнено адрес провадження господарської діяльності з медичної практики (номер 

приміщення). Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, 

необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності: в п.2 невірно 

вказані методи за заявленими спеціальностями, відповідно до вимог наказу МОЗ від 

29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників"; в гр.3 

п.7.5 вказана неповна інформація; зазначений перелік  оснащення в п.7.5 не відповідає 

Табелю оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про 

затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога 

та зубного техніка»; у п.8 зазначені не всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають 

в експлуатації та підлягають метрологічній повірці. Відомості суб’єкта господарювання 

про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з 

питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської 

діяльності: в п.1 вказані не всі нормативно-правові документи, які необхідні для 

провадження медичної практики за заявленими спеціальностями.  Відомості суб’єкта 

господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в гр.5 та гр.7 п.2 невірно вказана необхідна 

інформація. 

Реєстраційне досьє від 28.11.2014 № 2811/14-М 



 

3) Залишення без розгляду заяв про видачу ліцензії на провадження 

господарської діяльності з медичної практики 1 суб’єктів господарської 

діяльності: 
   

        Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумський обласний 

шкірно-венерологічний диспансер" 
Місцезнаходження: м.Суми, вул.Привокзальна, буд. 31 
Ідентифікаційний код:   05481004 
    Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку з тим, що подані 

документи оформлені з порушенням вимог ст.10 Закону України "Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності", а саме: документи подані з порушенням 10-ти 

денного строку, згідно ст.16 Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» 
 Реєстраційне досьє від 10.12.2014 № 1012/08-М 

 

4) Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 8 суб’єктів господарської діяльності:  
   

         ФОП Семеністий Руслан Олександрович 
 Місцезнаходження: м.Київ, вул. Петра Чаадаєва, буд. 2-А, кв. 56 
Ідентифікаційний код:   2571916950 
Переоформити  ліцензію АГ  №  602870 від 18.08.2011, у зв'язку зі зміною місця 

проживання фізичної особи-підприємся. 
Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики за спеціальністю рентгенологія  
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул.Авіаконструктора Антонова, буд.4, корп.1 
Ліцензію АГ  №  602870 від 18.08.2011 визнати недійсною. 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/46-М 
   

        ФОП Процик Дмитро Леонідович 
 Місцезнаходження: м.Хмельницький, провулок Гонти, буд. 19 
Ідентифікаційний код:   3168418354 
Переоформити  ліцензію АЕ  №  197355 від 25.07.2013 , у зв'язку зі зміною місця 

проживання 
Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики за спеціальністю стоматологія  
за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Шевченко, 99 А 
Ліцензію АЕ  №  197355 від 25.07.2013 визнати недійсною. 
 Реєстраційне досьє від 08.12.2014 № 0812/20-М 
  ФОП Процик Вікторія Василівна 
 Місцезнаходження: м.Хмельницький, провулок Гонти, буд. 19 
Ідентифікаційний код:   3184517763 
Переоформити  ліцензію АЕ  № 282932 від 24.10.2013 , у зв'язку зі зміною місця 

проживання 
Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики за спеціальністю стоматологія, ортодонтія  
за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 99 А 
Ліцензію АЕ  № 282932 від 24.10.2013  визнати недійсною. 



 Реєстраційне досьє від 08.12.2014 № 0812/26-М 
          ФОП Матвєєва Ольга Валеріївна 
 Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці,  

 вул. Рогульського, 11 
Ідентифікаційний код:   3181020341 
Переоформити  ліцензію АЕ  № 571437 від 30.10.2014 , у зв'язку з зміною прізвища 
Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики за спеціальністю стоматологія  
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці, вул. Гагаріна, буд. 20 А, кв. 1 
Ліцензію АЕ  № 571437 від 30.10.2014  визнати недійсною. 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2014 № 0912/01-М 

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Гінекологічний центр 

"Надія" 
 Місцезнаходження: м.Київ, проспект Космонавта Комарова, 3 В 
Ідентифікаційний код:   38886775 
Переоформити  ліцензію  АЕ  №  571431 від 21.11.2013 у зв'язку зі зміною юридичної 

адреси 
Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і 

гінекологія, ультразвукова діагностика, анестезіологія, хірургія, урологія; за 

спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 

сестринська справа (операційна 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, пр-т Космонавта Комарова, 3, літера "В" 
Ліцензію АЕ  №  571431 від 21.11.2013 визнати недійсною. 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2014 № 0912/05-М 
 Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" 
 Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Пархоменка, буд. 13 
Ідентифікаційний код:   35527334 
Переоформити  ліцензію АЕ  №  459863 від 17.04.2014, у зв'язку зі зміною 

місцезнаходження юридичної особи. 
Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, загальна практика - сімейна 

медицина, організація і управління охороною здоров'я; за спеціальностю 

молодшихспеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, лікувальна справа, 

медична статистика,  сестринська справа   
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, пров. К. Маркса, 44 
Ліцензію АЕ  №  459863 від 17.04.2014 визнати недійсною. 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2014 № 0912/07-М 

  ФОП Швецова Олена Валеріївна 
 Місцезнаходження: м.Запоріжжя, бульвар Центральний, буд.4, кв.20 
Ідентифікаційний код:   2637500186 
Переоформити  ліцензію АГ №  599259 від 21.11.2011, у зв'язку зі зміною місця 

проживання фізичної особи-підприємся 
Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики за спеціальністю офтальмологія  
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, пр-т Леніна, 96 
Ліцензію  АГ №  599259 від 21.11.2011 визнати недійсною. 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2014 № 0912/09-М 
    ФОП Рабізо Валерія Філатівна 



 Місцезнаходження: м.Донецьк, вул. Шекспіра, буд. 3 А, кв. 5 
Ідентифікаційний код:   2614712682 
Переоформити  ліцензію АД  №  071306 від 29.11.2012 , у зв'язку зі зміною фізичної 

особи-підприємця 
Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики за спеціальністю дерматовенерологія  
за місцем провадження діяльності 
м.Донецьк, пр-т Комсомольський, 15 
Ліцензію АД  №  071306 від 29.11.2012 визнати недійсною. 
 Реєстраційне досьє від 10.12.2014 № 1012/31-М 

 

5) Видачу копії ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 10 суб’єктам господарської діяльності:  
   

          ФОП Моісеєва Олена Віталіївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Феодосійська, буд. 6, кв. 60 
Ідентифікаційний код:   2168414506 
Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 14-16, прим. 5-А 
 Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/06-М 
  Приватне підприємство "Медична косметологія "АНКОР" 
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 14-16, прим. 5-А 
Ідентифікаційний код:   34730161 
Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія, організація і управління охороною здоров'я; за 

спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 14-16, прим. 5-А 
 Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/07-М 
  Приватна медична установа "Міжнародний науково-практичний центр 

східної медицини "ПРОЗРІННЯ" 
Місцезнаходження: м.Чернівці, проїзд Парковий, буд. 10В 
Ідентифікаційний код:   34803130 
Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю офтальмологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Волочиський р-н, м. Волочиськ, площа Центральна,1  
Волинська обл., Любомльський р-н, м. Любомль, вул. Незалежності, 28 
Львівська обл., м.Червоноград, пр. Шевченка, буд. 15, каб. 19 
Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне, вул. Л. Українки, 25 
Хмельницька обл., м.Нетішин, вул. Шевченка, 3 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, Майдан Шевченка, 3 
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт Чемерівці, вул. Пирогова, 1 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Шевченка, буд. 40 
Волинська обл., м.Ковель, вул. Театральна, 15-А 
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, вул. Обліски, 117 
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, м. Старокостянтинів, вул. Миру, 26 
Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. 50-річчя Жовтня, 15 
Хмельницька обл., Красилівський р-н, м. Красилів, вул. Грушевського, 140 
Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Каракая, буд. 25 



 Реєстраційне досьє від 01.12.2014 № 0112/09-М 
  ФОП Сафонов Олександр Ілліч 
Місцезнаходження: м.Суми, пров. Огарьова, буд. 2/1, кв. 14 
Ідентифікаційний код:   1984606790 
Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю хірургія 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Федька, буд. 3/1, прим. 4 
 Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/04-М 
  ФОП Дяків Роман Богданович 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Поляна, вул. Петрова, буд. 9 
Ідентифікаційний код:   2311402952 
Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Поляна, вул. Духновича, 52 "а" 
 Реєстраційне досьє від 03.12.2014 № 0312/13-М 
  ФОП Фуць Андрій Богданович 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, м. Заставна,  

вул. Молдавська, буд. 26 
Ідентифікаційний код:   3225223994 
Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Заставнівський р-н, м. Заставна, вул. Бажанського, буд. 22-а, 

приміщення №2 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/11-М 
  ФОП Лисюк Віта Вікторівна 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Коростень, вул. О. Кобилянської, буд. 2 

Ідентифікаційний код:   2760711746 

Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Ольгінська, буд. 11 Б 

 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/17-М 
  ФОП Бондаренко Сергій Петрович 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. 40 річчя Перемоги, буд. 50, кв. 43 
Ідентифікаційний код:   3220508170 
Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Прибузька, буд. 8 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/20-М 
  ФОП Шевчик Костянтин Борисович 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. М. Зорія, буд. 25 
Ідентифікаційний код:   2767910490 
Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Кіселевської О., буд. 37, блок 163 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/21-М 
  ФОП Корчун Сергій Володимирович 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Ф. Кона, буд. 58, кв. 17 



Ідентифікаційний код:   2864807096 
Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82 
 Реєстраційне досьє від 04.12.2014 № 0412/22-М 

 

6) Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності  

з медичної практики 3 суб’єктів господарської діяльності за заявами 

ліцензіатів: 
           

         Комунальний заклад "Рівненський обласний шкірно-венерологічний 

диспансер" 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Пересопницька, буд. 7 
Ідентифікаційний код:   02000197 
  ФОП Черняк Костянтин Миколайович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Нетішин, вул. Михайлова, буд. 16, кв. 18 
Ідентифікаційний код:   2626609579 
  Державна організація (установа, заклад) Відділ медичного забезпечення 

УМВС України у Вінницькій області 
Місцезнаходження: м.Вінниця, 1-й провулок Ботанічний, буд. 38 
Ідентифікаційний код:   08734457 

 

7) Видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 2 суб’єктам господарювання: 
   

          Товариство з обмеженою відповідальністю санаторій "Карпатські зорі" 

центр реабілітації та оздоровлення 
Місцезнаходження: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул.Курортна, буд.3 
 Ідентифікаційний код:   36918333 
 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 

за спеціальністю гастроентерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, 

клінічна лабораторна діагностика, функціональна діагностика, лікувальна фізкультура, 

народна та нетрадиційна медицина, педіатрія, проктологія, рефлексотерапія, терапевтична 

стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, неврологія, 

медицина невідкладних станів, психотерапія, акушерство і гінекологія, алергологія, 

дерматовенерологія, спортивна медицина, пульмонологія, ревматологія, дитяча урологія, 

дитяча пульмонологія, фізіотерапія, урологія, отоларингологія; за спеціальностю 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа 

(клініка), лікувальна справа 
Реєстраційне досьє від 08.12.2014 № 0812/09-М 

  Приватне підприємство "Фірма "БОНУС" 
Місцезнаходження: м.Севастополь, вул. Леніна, 54 
 Ідентифікаційний код:   24033091 
 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської діяльності з медичноїпрактики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, гастроентерологія, 

ендокринологія, ендоскопія, неврологія, отоларингологія, анестезіологія, проктологія, 

пульмонологія, сексопатологія, офтальмологія, терапія, хірургія, ультразвукова 

діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, організація і управління 

охороною здоров'я; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа 



 за місцем провадження діяльності 
 м.Севастополь, вул. Єрошенко, 11 

Реєстраційне досьє від 08.12.2014 № 0812/10-М 
   

СЛУХАЛИ: 

2. В. Бондар. Про розгляд повідомлень про зміну даних, зазначених  

у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на провадження 

господарської діяльності з медичної практики. 

За результатами розгляду повідомлень та доданих документів, 

відповідно до статті 17 Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності». 

 

ВИРІШИЛИ: 
  

1) Залучити до відповідної ліцензійної справи повідомлення 1 суб'єкта 

господарської діяльності про зміну даних у документах, що додавалися до 

заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики: 
   

        ФОП Рябчун Ліна Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, ж/м Комунар, буд.4 В, кв.17 
Ідентифікаційний код:   2739917941 
Додати до ліцензії від 23.09.2011 серії АГ № 603233, 
виданої на провадження господарської діяльності з медичної практики,  спеціальності: 

хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія 
 

2) Залишити без розгляду повідомлення 2 суб'єктів господарської 

діяльності про зміну даних у документах, що додавалися до заяви про видачу 

ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики: 
   

Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул.Саксаганського, буд.39-А 
Ідентифікаційний код:   35725498 
    Залишити без розгляду повідомлення про зміну даних, що додавалися до заяви про 

видачу ліцензії на провадження господарської діяльності  з медичної практики у зв'язку з 

тим,  що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.17 Закону України "Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: відомості суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: п.7.6. поданий з порушенням вимог п.4.14 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Відомості 

суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження 

відповідного виду господарської діяльності: в п.1 та п.2 відсутня інформація щодо 

керівника закладу охорони здоров'я; наявна розбіжність інформації між п.4 та п.2. 

  Приватне підприємство "Вестра стоматологія" 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Гусятинський р-н,смт Гусятин,вул. Пушкіна, 11 
Ідентифікаційний код:   36543226 
    Залишити без розгляду повідомлення про зміну даних, що додавалися до заяви про 

видачу ліцензії на провадження господарської діяльності  з медичної практики у зв'язку з 

тим,  що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.17 Закону України  

"Про  ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності",  а  саме:  відомості  суб’єкта  



 


