
 

 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

Київ 
02.04.2020                                                                                             № 761 
 
Про ліцензування  
медичної практики 

 
Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», абзацу тридцятого підпункту 10 пункту 4 
Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), 
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 серпня 2012 року 
№ 677 «Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію 
МОЗ України» та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 
листопада 2019 року № 2251 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії 
МОЗ України», протоколу № 12 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України 
від 05 березня 2020 року 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 117 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що 
додається. 
 

2. Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 80 здобувачам ліцензій згідно з переліком, 
що додається. 

 
3. Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 25 ліцензіатів згідно з переліком, що додається. 
 
4. Залучити до ліцензійних справ повідомлення 67 ліцензіатів про 

зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про 
отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 
практики, згідно з переліком, що додається. 

 

 

 



 
 

 

5. Відмовити в залученні до ліцензійних справ повідомлення 9 
ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до 
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 
медичної практики, згідно з переліком, що додається. 

 
  6. Скасувати наказ МОЗ України від 21 грудня 2019 року № 2639 «Про 
ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших 
тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством 
охорони здоров’я України», на виконання розпорядження Державної 
регуляторної служби від 13 березня 2020 року № 75, в частині відмови 
фізичній особі-підприємцю Прокопенку Олександру Сергійовичу 
(ідентифікаційний код: 3094618657) в залученні до ліцензійної справи 
повідомлення про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до 
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 
медичної практики. 
 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

 
Міністр                                                        Максим СТЕПАНОВ 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Міністерства 

 охорони здоров'я  України 

 02.04.2020  № 761 
 

Перелік ліцензіатів, за повідомленнями яких прийнято 
рішення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до 

заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 
медичної практики 

 

 1 ФОП Блищук Василь Богданович 

Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Леваневського, буд. 64, кв. 108 

Ідентифікаційний код: 3180808713 

Ліцензія від 05.03.2015 серії АЕ № 638420 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальностями: терапевтична стоматологія, ортодонтія, 

стоматологія, анестезіологія; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 465/0/14-20 

 2 ФОП Приходько Олег Васильович 

Місцезнаходження: м.Суми, вул. Леваневського, буд. 28, кв. 54 

Ідентифікаційний код: 2525014118 

Ліцензія від 11.08.2011 серії АГ № 602886 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальностями: терапевтична стоматологія, ортодонтія, 

стоматологія, ортопедична стоматологія; спеціальністю молодших спеціалістів з 

медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 466/0/14-20 

 

 3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт Великі Бірки,  
вул. Грушевського, буд. 51 
Ідентифікаційний код:   42588046 

Рішення про видачу ліцензії від 22.11.2018 № 2662 
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Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини: Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н, смт Велика березовиця, вул. Енергетична, буд. 13, за 

спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина; спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Гаї Шевченківські, вул. Тернопільська, 10; 

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Кип'ячка, вул. Шевченка, 20/2. 

Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 467/0/14-20 

 4 ТИВРІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Злагоди, буд.2 

Ідентифікаційний код: 03188139 

Рішення про видачу ліцензії від 22.08.2019 № 1894 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 469/0/14-20 

 5 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КОБЕЛЯЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОБЕЛЯЦЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м.Кобеляки, вул. Шевченка, 

буд. 78/109 

Ідентифікаційний код: 01999307 

Рішення про видачу ліцензії від 04.04.2019 № 726 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с.Придніпрянське, вул. Медична, буд. 19; 

Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с.Дашківка, пров. Шпитальний, буд. 4. 

Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 477/0/14-20 

 6 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ М.БАХМУТА" 

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Бахмут, вул.О.Сибірцева, буд.15 

Ідентифікаційний код: 37868949 

Рішення про видачу ліцензії від 19.07.2018 № 1335 
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Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 4: Донецька обл., Бахмутський 

р-н, с.Іванівське, вул. Освітня, буд. 2, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: сестринська 

справа; 

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 5: Донецька обл., Бахмутський 

р-н, с.Опитне, вул. Шкільна, буд. 5а, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: сестринська 

справа; 

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 10: Донецька обл., Бахмутський 

р-н, с.Зайцеве, вул. Кооперативна, буд. 15а, за спеціальністю: загальна практика - 

сімейна медицина; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: 

сестринська справа; 

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 11: Донецька обл., Бахмутський 

р-н, с.Покровське, вул. Центральна, буд. 74, за спеціальністю: загальна практика - 

сімейна медицина; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: 

сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 484/0/14-20 

 7 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Дишинського, буд. 27 

Ідентифікаційний код: 01986256 

Рішення про видачу ліцензії від 20.12.2019№ 2588 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 487/0/14-20 

 8 ФОП Барчук Оксана Романівна 

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул. Декабристів, буд. 56,  

кв. 17 

Ідентифікаційний код: 3068803220 

Ліцензія від 04.02.2010 серії АВ № 526229 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: ортопедична стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 500/0/14-20 
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 9 ФОП Микитюк Надія Іванівна 

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Височана, буд. 13 

Ідентифікаційний код: 2797914525 

Ліцензія від 30.09.2011 серії АГ № 603404 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: ортопедична стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 502/0/14-20 

 

 10 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКА ДИТЯЧА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.Станіславського, буд. 18 

Ідентифікаційний код: 01987054 

Рішення про видачу ліцензії від 21.03.2019 № 620 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 510/0/14-20 

 11 ФОП Пукало Оксана Михайлівна 

Місцезнаходження: Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Майдан Ринок, буд. 7, кв.3 

Ідентифікаційний код: 2246918868 

Рішення про видачу ліцензії від 07.04.2016 № 326 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: 

сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 515/0/14-20 

 12 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул. Теремнівська,  

буд. 100 

Ідентифікаційний код: 01983134 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: дитячі інфекційні хвороби. 
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Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 517/0/14-20 

 13 ФОП Дюрдяй Михайло Михайлович 

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Конякіна, буд.11, кв.80 

Ідентифікаційний код: 3279020936 

Рішення про видачу ліцензії від 14.12.2017 № 1589 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Волинська обл., м.Луцьк, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 24, прим./літер А-5/ (прим. 

З № 17.1 по № 17.7), за спеціальністю: хірургічна стоматологія, стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 518/0/14-20 

 14 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 

ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МЕДИЧНИЙ 

ЦЕНТР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, бульвар Європейський, 

буд.14 

Ідентифікаційний код: 25532873 

Рішення про видачу ліцензії від 08.08.2019 № 1790 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 523/0/14-20 

 15 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ "ВІСТ" 

Місцезнаходження: м.Суми, вул. Пушкіна, буд. 22 

Ідентифікаційний код: 42815375 

Рішення про видачу ліцензії від 09.10.2019№ 2055 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: анестезіологія; спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою:: сестринська справа (операційна). 

Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 532/0/14-20 
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 16 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "САНАТОРІЙ "ШАЯН" ЗАТ 

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК 

"УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" 

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Шаян 

Ідентифікаційний код: 02647183 

Ліцензія від 17.01.2011 серії АГ № 571857 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я. 

Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 543/0/14-20 

 17 ФОП Волошин Ігор Іванович 

Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, смт Жвирка, вул. Шевченка, 

буд.24 

Ідентифікаційний код: 2271517458 

Рішення про видачу ліцензії від 06.08.2019 № 1752 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

м.Львів, вул. Боднарська, буд. 14а, за спеціальностями: акушерство і гінекологія, 

алергологія, ультразвукова діагностика, онкогінекологія, онкохірургія, хірургія, ортопедія 

і травматологія, кардіологія, ендокринологія, неврологія, функціональна діагностика, 

рентгенологія; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: сестринська 

справа. 

Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 544/0/14-20 

 18 ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛІКЛІНІКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ УКРАЇНИ 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Пилипа Орлика, буд. 12 

Ідентифікаційний код: 08735095 

Ліцензія від 10.12.2014 серії АЕ № 571660 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення за адресою: м.Київ, вул. Богомольца Академіка, буд. 10 адмінбудівля №4, 

переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір провадити медичну 

практику, спеціальністю: нефрологія. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 547/0/14-20 
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 19 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛІКС-

МЄД" 
Місцезнаходження: м.Житомир, майдан Путятинський, буд. 2, поверх 5 

Ідентифікаційний код: 33385139 

Ліцензія від 11.03.2010 серії АВ № 526778 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Пункт забору біологічного матеріалу Діагностичного центру: м.Одеса, вул. Маршала 

Говорова, буд. 26, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа; 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Рівненська обл., м.Вараш, мікрорайон Будівельників, Будівельників, 20; 

м.Рівне, вул. О. Олеся, буд. 12-б.  

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 553/0/14-20 

 20 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧИЙ 

ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Щепкіна, буд.35 

Ідентифікаційний код: 01984808 

Рішення про видачу ліцензії від 01.08.2019 № 1752 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 554/0/14-20 

 21 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Тополина, буд. 41 

Ідентифікаційний код: 01985162 

Рішення про видачу ліцензії від 05.07.20 19 № 1553 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 555/0/14-20 
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 22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЛІКАРЯ НІКОЛАЄВА" 

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Б. Хмельницького, буд. 16 

Ідентифікаційний код: 39470926 

Ліцензія від 26.02.2015 серії АЕ № 638309 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Відділення медичного центру: м.Дніпро, вул. Фестивальна, буд. 1, за спеціальностями: 

ультразвукова діагностика, акушерство і гінекологія; 

 

про розширення за адресою: м.Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16, переліку 

спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір провадити медичну практику, 

спеціальностями: гастроентерологія, хірургія, генетика медична. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 557/0/14-20 

 23 ФОП Ільєнко Дарія Валеріївна 

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Мостобудівельників, буд. 21 

Ідентифікаційний код: 3359007128 

Рішення про видачу ліцензії від 10.03.2017 № 256 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: ортодонтія. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 559/0/14-20 

 24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

"КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КРИВОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новомайське,  

вул. Вишнева, 1А 

Ідентифікаційний код: 36721693 

Рішення про видачу ліцензії від 21.03.2019 № 620 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Лозуватка 3  

кв., вул. Миру, 101 а, переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має 

намір провадити медичну практику, спеціальностями: акушерство і гінекологія, хірургія, 

неврологія, ультразвукова діагностика, отоларингологія, офтальмологія. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 562/0/14-20 
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 25 ФОП Купленнікова Олена Едуардівна 

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Переможців, буд.4, кв.17 

Ідентифікаційний код: 2395807587 

Ліцензія від 11.11.2010 серії АВ № 567790 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

м.Харків, вул. Римарська, буд. 17, за спеціальністю: терапевтична стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 563/0/14-20 

 26 ФОП Сергієнко Оксана Вікторівна 

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Грицевця, буд. 11, кв. 36 

Ідентифікаційний код:  2641001302 

Рішення про видачу ліцензії від 13.03.2017 № 347 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков, вул. Українська, буд. 29, за 

спеціальностями: офтальмологія, дитяча офтальмологія, дитяча неврологія, ортопедія і  
травматологія, педіатрія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 564/0/14-20 

 27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 

ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: м.Чернівці, просп. Незалежності, буд. 109 

Ідентифікаційний код: 23248085 

Рішення про видачу ліцензії від 25.10.2018 № 1939 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Амбулаторно-поліклінічне відділення: м.Чернівці, вул. Білоруська, буд. 30, за 

спеціальністю: педіатрія; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: 

сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 566/0/14-20 

 28 ФОП Цемах Анна Миколаївна 

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 25, кв. 44 

Ідентифікаційний код: 3302407087 

Рішення про видачу ліцензії від 04.04.2019 № 726 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
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про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: ортодонтія. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 570/0/14-20 

 29 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ 

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З СОМАТИЧНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Гагаріна, буд.76 

Ідентифікаційний код: 05494627 

Рішення про видачу ліцензії від 23.05.2019 № 1161 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 

 

про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 571/0/14-20 

 30 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕБІ" 

Місцезнаходження: м.Київ, шосе Харківське, 13, к.24 

Ідентифікаційний код: 31953897  

Ліцензія від 07.06.2012 серії АГ № 600319 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Відокремлений структурний підрозділ (Ірпінська філія (відділення) медичного центру): 

Київська обл., м.Ірпінь, вул. Натана Рибака, буд. 25г, прим. 1021, за спеціальностями: 

загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, неонатологія, дитяча ортопедія і 

травматологія, дитяча неврологія, ультразвукова діагностика, дитяча хірургія, дитяча 

імунологія, дитяча ендокринологія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, 

дитяча кардіоревматологія, дитяча гастроентерологія, дитяча алергологія, дитяча 

отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча урологія; спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 573/0/14-20 

 31 ФОП Якимів Віталій Олександрович 

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 146, кв. 86 

Ідентифікаційний код: 2717513233 

Рішення про видачу ліцензії від 04.04.2019 № 726 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: ортопедична стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 577/0/14-20 



 11 

 32 ФОП Демедюк Василь Васильович 

Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Пластова, буд. 8, кв. 7 

Ідентифікаційний код: 2556842230 

Ліцензія від 20.05.2010 серії АВ № 539747 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: дерматовенерологія, акушерство і 

гінекологія, ультразвукова діагностика; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою:: сестринська справа.  

Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 578/0/14-20 

 

 33 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДІС" 

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Куліша, буд. 47, кв. 1А 

Ідентифікаційний код: 30203135 

Ліцензія від 25.12.2014 серії АЕ № 571840 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Відділення №13 діагностичного центру: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Зимна 

Вода, вул. Марка Вовчка, буд. 1, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа;  

Відділення №14 діагностичного центру: м.Львів, м.Винники, вул. Галицька, буд. 29а, за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 584/0/14-20 

 34 ФОП Казінець Роман Анатолійович 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, м. Бобринець,  

вул. Незалежності, буд. 108 А 

Ідентифікаційний код: 3125719951 

Рішення про видачу ліцензії від 16.05.2019№ 1077 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, смт Затока, бульвар Золотий беріг, буд. 6а, 

за спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина; спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою:: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 586/0/14-20 
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 35 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ІГНАТ" 

Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Порт-Елеватор, буд. 5 

Ідентифікаційний код: 40398618  

Рішення про видачу ліцензії від 16.06.2016 № 601 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальностями:и анестезіологія, онкогінекологія, 

онкохірургія, терапія. 

Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 587/0/14-20 

 36 ФОП Лагута В'ячеслав Олександрович 

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Бучми, буд. 12, кв. 194 

Ідентифікаційний код: 3218407094 

Рішення про видачу ліцензії від 24.05.2018 № 1009 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: 

сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 5900/14-20 

 37 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Сохора, буд. 5 А 

Ідентифікаційний код: 31733636 

Рішення про видачу ліцензії від 15.11.2018 № 2099 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

м.Харків, вул. Тернопільська, буд. 21, за спеціальностями: загальна практика - сімейна 

медицина, дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія; 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 591/0/14-20 
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 38 ФОП Баранюк Олена Юріївна 

Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Сокиряни,  

вул. Шевченка, буд. 15, кв. 29 

Ідентифікаційний код: 2629413620 

Рішення про видачу ліцензії від 16.02.2017 № 155 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: ультразвукова діагностика. 

Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 594/0/14-20 

 39 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНА КЛІНІКА "ВЕРДЕ" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Драгомирова, буд. 16А 

Ідентифікаційний код: 41831464 

Рішення про видачу ліцензії від 05.07.2019 № 1553 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: терапія. 

Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 596 /0/14-20 

 40 КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №9 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Івана Приходька, буд.38/5 

Ідентифікаційний код: 23553925 

Рішення про видачу ліцензії від 29.03.2018 № 573 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 598/0/14-20 

 41 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МІЖНАРОДНА КЛІНІКА ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ" 

Місцезнаходження: Львівська обл, м.Трускавець, вул. Помірецька, 37 

Ідентифікаційний код: 31003551 

Ліцензія від 30.08.2012 серії АД № 064293 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про тимчасове припинення провадження господарської діяльності з медичної практики 

ліцензіатом. 
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Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 603/0/14-20 

 42 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ТОВСТЕНСЬКА СЕЛИЩНА ЛІКАРНЯ" ТОВСТЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ 

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, смт Товсте, вул. 

Робітнича, буд. 1 

Ідентифікаційний код: 02000665 

Рішення про видачу ліцензії від 07.11.2018 № 2248 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 606/0/14-20 

 43 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОКТОЛОГІЧНА АМБУЛАТОРІЯ" 

Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Лучаківського, 12А, 28 

Ідентифікаційний код: 39002541 

Ліцензія від 17.04.2014 серії АЕ № 459876 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Хмельницький відокремлений підрозділ медичного центру: м.Хмельницький,  

вул. Інститутська, буд. 13-А, за спеціальностями: організація і управління охороною 

здоров'я, проктологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: 

сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 607/0/14-20 

 44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "САНРАЙЗ" 

Місцезнаходження: м.Київ, Вознесенський узвіз, буд. 14, офіс 16/48 

Ідентифікаційний код: 42141051 

Рішення про видачу ліцензії від 01.11.2018 № 1995 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Медичний центр: м.Київ, вул. Рилєєва, буд. 34а, за спеціальностями: організація і 

управління охороною здоров'я, наркологія, психіатрія; 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

м.Київ, вул. Жилянська, буд. 107, корп 1А, 4 поверх. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 608/0/14-20 
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 45 ФОП Куршаков Сергій Володимирович 

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Хуліана Грімау, буд.11, кв.25 

Ідентифікаційний код: 2903905815 

Рішення про видачу ліцензії від 08.08.2019 № 1790 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 110а, прим. 73, за спеціальністю: 

загальна практика - сімейна медицина. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 609/0/14-20 

 46 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я" 

Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський рн, с. Мощун, вул. Миру, 

буд. 12 

Ідентифікаційний код: 41412507 

Рішення про видачу ліцензії від 28.09.2017 № 1183 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Медичний центр: Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт Верховина, вул. 

Грушевського, буд. 3-Е, за спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, 

загальна практика - сімейна медицина; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою:: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 610/0/14-20 

 47 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА 

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ" 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Нікітіна, буд. 24 

Ідентифікаційний код: 03295846 

Рішення про видачу ліцензії від 28.03.2019 № 687 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 611/0/14-20 
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 48 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26 

Ідентифікаційний код: 26188946 

Ліцензія від 20.09.2012 серії АД 063206 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення за адресою: м.Київ, вул. Курнатовського, буд. 7, переліку спеціальностей, 

за якими суб’єкт господарювання має намір провадити медичну практику, спеціальністю: 

рефлексотерапія. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 6130/14-20 

 49 ФОП Брусов Олексій Іванович 

Місцезнаходження: м.Хмельницький, пр-т Миру, 72, кв.109 

Ідентифікаційний код: 2273401356 

Ліцензія від 10.03.2011 серії АГ № 570534 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальностями: терапевтична стоматологія, дитяча 

анестезіологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, стоматологія; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія, 

ортопедична стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 619/0/14-20 

 50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "4-А МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.ЛЬВОВА 

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Стецька, буд. 3 

Ідентифікаційний код: 01996651 

Рішення про видачу ліцензії від 27.09.2018 № 1758 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику: 

за адресою: м.Львів, вул. Я.Стецька, буд. 3, спеціальністю: дієтологія; за адресою: м.Львів, 

вул. Фредра, буд. 2, спеціальністю: дерматовенерологія, психіатрія; за адресою: м.Львів, 

вул. Свенціцького, буд. 3, спеціальністю: анестезіологія; за адресою: м.Львів,  

вул. Снопківська, буд. 22, спеціальністю: анестезіологія, пульмонологія, психотерапія. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 619/0/14-20 
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 51 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАЦЬКА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ ШАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: Волинська обл., Шацький р-н, смт Шацьк, вул. 50 років 

Перемоги, буд. 53Б 

Ідентифікаційний код: 01982778 

Рішення про видачу ліцензії від 04.10.2018 № 1813 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення за адресою: Волинська обл., Шацький р-н, смт Шацьк, вул. 50 років 

Перемоги, буд. 53Б, переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: кардіологія. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 622/0/14-20 

 52 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НОВОГРАД-

ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ" НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Ярунь,  

вул. Миру, буд. 3 

Ідентифікаційний код: 38006758 

Рішення про видачу ліцензії від 21.06.2018 № 1186 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броницька Гута, вул. Шевченка, 6. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 624/0/14-19 

 

 53 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, смт Ольшанське,  

вул. Шкільна, буд. 35 

Ідентифікаційний код: 38436470 

Рішення про видачу ліцензії від 18.01.2019 № 132 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №1: м.Миколаїв, вул. Поштова, 

буд. 108, за спеціальностями: загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: сестринська справа; 

Пункт здоров’я: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с.Благодарівка,  

вул. Центральна, буд. 49в, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 
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сестринська справа; 

Пункт здоров’я: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с.Мирне, вул. Гагаріна,  

буд. 9, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Крива Балка, вул. Миру, буд. 15а; 

м.Миколаїв, м.Миколаїв, вул. Поштова, буд. 118; 

Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Благодарівка, вул. Молодіжна, буд. 37-б. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 625/0/14-20 

 54 ФОП Гоцко Юрій Михайлович 

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Київська, буд. 26, кв.2 

Ідентифікаційний код: 2935005818 

Ліцензія від 20.03.2014 серії АЕ № 283432 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

м.Львів, вул. Русових, буд. 3,за спеціальностями: терапевтична стоматологія, 

ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, стоматологія, дитяча стоматологія, 

ортодонтія, анестезіологія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодших спеціалістів 

з медичною освітою:: сестринська справа, рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 626/0/14-20 

 55 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 

НОВОМОСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, 

вул. Ювілейна, буд. 11 

Ідентифікаційний код: 37834197 

Рішення про видачу ліцензії від 22.11.2018 № 2162 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Піщанка, вул. Центральна, буд. 12; 

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Соколове, вул. Центральна, буд. 22; 

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Ягідне, вул. Шкільна, буд. 18; 

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Новоселівка, вул. Соборна, буд. 1; 

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Центральна, буд. 186; 

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Новотроїцьке, вул. Герасименка,  

буд. 111; 

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Підпільне, вул. Центральна, буд. 204 

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Молодіжна,  

буд. 25; 
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Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, вул. А.Болтушенко, буд. 3; 

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Євецько-Миколаївка, вул. Центральна, 

буд. 24. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 629/0/14-20 

 56 ФОП Голубничий Олександр Валентинович 

Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Океанівська, буд. 14/2, кв. 14 

Ідентифікаційний код: 2431301559 

Ліцензія від 23.08.2012 серії АД № 064079 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: стоматологія; спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 632/0/14-20 

 57 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИСТЕЦТВО СУЧАСНОГО 

ЛАБОРАТОРНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ" 

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Гвардійська, буд. 46, кв. 64 

Ідентифікаційний код: 35080713 

Ліцензія від 04.10.2012 серії АД № 071103 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення за адресою: м.Харків, вул. Дарвіна, 9, переліку спеціальностей, за якими 

суб’єкт господарювання має намір провадити медичну практику, спеціальностями: 

неврологія, онкологія. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 633/0/14-20 

 58 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" 

Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Овідіополь,  

вул. Вертелецького, 24 

Ідентифікаційний код: 38696671 

Рішення про видачу ліцензії від 15.03.2019 № 590 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 17; 

Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Новодолинське, вул. Шкільна, буд. 3; 

Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Чорноморців, буд. 109А. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 639/0/14-20 
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 59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ М.ЛЬВОВА" 

Місцезнаходження: м.Львів, вул. І.Миколайчука, буд. 9 

Ідентифікаційний код: 01996639 

Рішення про видачу ліцензії від 08.05.2019 № 1031 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальностями: дитяча офтальмологія, дитяча 

отоларингологія, дитяча анестезіологія. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 641/0/14-20 

 60 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРЕДИНО-

БУДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" СЕРЕДИНО-

БУДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Сумська обл., Середино-Будський р-н, м. Середина-Буда,  

вул. Вокзальна, буд. 26 

Ідентифікаційний код: 01981483 

Рішення про видачу ліцензії від 29.11.2019 № 2362 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення за адресою: Сумська обл., м.Середина-Буда, вул. Вокзальна, буд. 29, 

переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір провадити медичну 

практику, спеціальністю: неврологія. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 642/0/14-20 

 

 61 ФОП Харченко Марко Юрійович 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Броди, вул. 900-річчя Бродів, буд. 14, кв. 16 

Ідентифікаційний код: 3415000839 

Рішення про видачу ліцензії від 25.01.2018 № 127 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення за адресою: Львівська обл., м.Броди, вул. Золота, буд. 22, переліку 

спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір провадити медичну практику, 

спеціальностями: дитяча стоматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія; 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 646/0/14-20 
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 62 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЛАБОРАТОРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 8, кв. 3 

Ідентифікаційний код: 42035533 

Рішення про видачу ліцензії від 07.03.2019 № 512 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Відділення медичного центру: Донецька обл., м.Селидове, вул. Карла Маркса, буд. 10, 

за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 27.01.2020 № 649/0/14-19 

 

 63 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА 

ДУБНОВОЇ "СТОМАТОЛОГ І Я" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Горького, буд.28, кв.1 

Ідентифікаційний код: 33778967 

Ліцензія від 03.03.2011 серії АГ № 570405 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Відділення №1 медичного центру: м.Київ, вул. Пимоненка, буд. 8, за спеціальностями: 

хірургічна стоматологія, анестезіологія; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна). 

Реєстраційне досьє від 31.01.2020 № 784/0/14-20 

 64 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ 

ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул.Пироговського, буд.19, корпус 6 

Ідентифікаційний код: 37024451 

Ліцензія від 09.12.2010 серії АГ № 571319 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності: 

Відокремлений структурний підрозділ медичного центру: Київська обл., м.Березань, 

вул. Михайлівська, буд. 50, за лікарською спеціальністю: рентгенологія; спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія; 

Відокремлений структурний підрозділ медичного центру: Київська обл., м.Ірпінь, вул. 

Садова, буд. 38, за лікарською спеціальністю: рентгенологія; спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія; 

про розширення за адресою: Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Шептицького, буд. 9, 

переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір провадити медичну 

практику, спеціальністю: ультразвукова діагностика. 

Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 1168/0/14-20 
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 65 ФОП Мостюк Богдан Стефанович 

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Героїв УПА, буд. 14, кв. 11 

Ідентифікаційний код: 2564514570 

Рішення про видачу ліцензії від 30.11.2017 № 1507 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення за адресою: м.Львів, вул. Лемківська, буд. 26, переліку спеціальностей, 

за якими суб’єкт господарювання має намір провадити медичну практику, 

спеціальностями: ендокринологія, офтальмологія, акушерство і гінекологія, хірургія. 

Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 1169/0/14-20 

 66 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АКТИВ-МЕД" 

Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Перемоги, буд. 73 

Ідентифікаційний код: 40222348 

Рішення про видачу ліцензії від 25.02.2016 № 134 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Відділення загальної практики – сімейної медицини медичного центру:  Житомирська 

обл., Любарський р-н, смт Любар, вул. Незалежності, буд. 69, за спеціальностями: 

загальна практика - сімейна медицина, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів 

з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 1206/0/14-20 

 67 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВІЦЕНА" 

Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Гоголя, 330/30, кв. 104 

Ідентифікаційний код: 22797467  

Ліцензія від 25.07.2013 серії АЕ № 197370 

Залучити до ліцензійної справи повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про місце провадження діяльності:  

Медичний центр: м.Черкаси, вул. Сержанта Смірнова, буд. 6, за спеціальностями: 

організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, акушерство і гінекологія; 

за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 14.02.2020 № 1232/0/14-20 

Всього: 67  справ 

Начальник Управління ліцензування  

та контролю якості надання 

медичної допомоги Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ 
 

Бондар В.Є. 200-08-17 


	Перелік ліцензіатів, за повідомленнями яких прийнято

