
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Міністерства 

 охорони здоров'я  України 

 20.03.2020  № 682 
 

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 Кирилюк Андрій Миколайович 

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 120, кв. 36 

Ідентифікаційний код: 3120702951  

Ліцензія від 15.01.2015 серії АЕ № 638080 

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: хірургічна стоматологія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2309/0/14-19 

 2 ФОП Рудь Ірина Миколаївна 

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 35Б, корп. 1, кв. 50 

Ідентифікаційний код: 2354723128  

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

провадити медичну практику, спеціальностями: акушерство і гінекологія, сексопатологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2310/0/14-19 

 3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГЛУХІВСЬКОГО 

РАЙОНУ" ГЛУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, буд. 54Д 

Ідентифікаційний код: 37186001 

Рішення про видачу ліцензії від 23.08.2018 № 1536 

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: 

Сумська обл., Глухівський р-н, с. Комарівка, вул. Зарічна, 1-а; 

Сумська обл., Глухівський р-н, с. Калюжне, вул. Миколаївська, 46; 
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Сумська обл., Глухівський р-н, с. Мацкове, вул. Центральна, 61; 

Сумська обл., Глухівський р-н, с. Сутиски, вул. Лісна, 2. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2316/0/14-19 

 4 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, село Червона Слобода,  

вул. Пирогова, буд. 3 

Ідентифікаційний код: 38981957 

Рішення про видачу ліцензії від 26.07.2018 № 1368 

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 місця провадження діяльності: 

Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Свидівок, вул. Пальохи, буд. 10.  

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2317/0/14-19 

 5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА 

ПРОГРЕСИВНА СТОМАТОЛОГІЯ" 

Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Лазурна, 16 В 

Ідентифікаційний код: 36578636 

Ліцензія від 06.03.2014 серії АЕ № 460003 

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 вилучення з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання провадить 

медичну практику, спеціальність: ортодонтія; спеціальність молодших спеціалістів з 

медичною освітою: рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2318/0/14-19 

 6 ФОП Уделько Дмитро Сергійович 

Місцезнаходження: м.Харків, просп. Науки, буд. 9 Д, кв. 144 

Ідентифікаційний код: 3196707856 

Рішення про видачу ліцензії від 01.02.2018 № 175 

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: 

м.Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 32а. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2320/0/14-19 
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 7 ФОП Боднарук Ярослав Романович 

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Героїв Праці, буд. 4, кв. 245 

Ідентифікаційний код: 2617321614  

Ліцензія від 16.06.2011 серії АГ № 602069 

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. Мар'їнський, буд. 20, за спеціальністю: хірургічна стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2321/0/14-19 

 8 ФОП Перов Юрій Володимирович 

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Богомольця, буд.30, кв.25 

Ідентифікаційний код: 2274703435 

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

провадити медичну практику, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа, рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2322/0/14-19 

 9 ФОП Дидина Оксана Миколаївна 

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, набережна Незалежності, буд. 21, 

корпус 5, кв. 1 

Ідентифікаційний код: 2563606046 

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

провадити медичну практику, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа, рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2323/0/14-19 

 10 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, бульвар Будівельників, 

буд. 23 

Ідентифікаційний код: 37906528 

Рішення про видачу ліцензії від 20.09.2018 № 1706 

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: 



 4 

 

про вилучення з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання провадить 

медичну практику, спеціальності: бактеріологія, анестезіологія, дитяча гінекологія, дитяча 

кардіоревматологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитячса офтальмологія, дитяча 

імунологія, ендоскопія, підліткова терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 

медичною освітою: сестринська справа (операційна), лабораторна справа (гігієна). 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2329/0/14-19 

 11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ 

"АСКЛЕПІОС" 

Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Незалежності, 2 

Ідентифікаційний код: 34702684 

Ліцензія від 12.12.2013 серії АЕ № 283003 

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: дитяча анестезіологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2340/0/14-19 

 12 СКВИРСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ 

Місцезнаходження: Київська обл., м. Сквира, вул. Незалежності, буд.137 

Ідентифікаційний код: 03188814 

Рішення про видачу ліцензії від 19.11.2019 № 2299 

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 03.01.2020 № 2341/0/14-19 

 13 ФОП Дембіцька Леся Остапівна 

Місцезнаходження: Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Тишиця, вул. Набережна, 

буд.25 

Ідентифікаційний код: 3038114569 

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 вилучення з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання провадить 

медичну практику, спеціальність молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2342/0/14-19 
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 14 ФОП Ковтун Людмила Володимирівна 

Місцезнаходження: Одеська обл., м. Кодима, вул. Кривенцова, буд. 5 

Ідентифікаційний код: 2975100945 

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:  

Одеська обл., Кодимський р-н, с.Грабове, вул. Громазюка, буд. 41, за спеціальністю: 

загальна практика - сімейна медицина; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2343/0/14-19 

 15 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФФЕКТ" 

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 53, кабінет 2 

Ідентифікаційний код: 19143311 

Ліцензія від 07.06.2012 серії АГ № 600276 

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.Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд. 53, нежитлове 

приміщення № 2, за спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, 

терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

м.Дніпро, вул.Карла Лібкнехта, буд.65 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2344/0/14-19 

 16 ФОП Петренко Ірина Володимирівна 

Місцезнаходження: Одеська обл. м.Чорноморськ, вул. Приморська, буд. 96 

Ідентифікаційний код: 2988802202  

Рішення про видачу ліцензії від 02.08.2018 № 1426 

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: гастроентерологія, кардіологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2345/0/14-19 
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 17 ФОП Біда Андрій Валерійович 

Місцезнаходження: м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд.29-Б, кв.45 

Ідентифікаційний код: 3140815611 

Рішення про видачу ліцензії від 07.09.2017 № 1059 

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.Одеса, вул. Генуезька, буд. 3-А, прим. 43, за спеціальностями: стоматологія, 

терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна 

стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа, рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2352/0/14-19 

 

 18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДІЦЕНТР УКРАЇНА" 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Свободи, буд. 24-Б, кв. 153 

Ідентифікаційний код: 39338854 

Рішення про видачу ліцензії від 19.07.2018 № 1335 

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 в медичному центрі, спеціальністю: дитяча неврологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2354/0/14-19 

 19 ФОП Потеряйко Ігор Володимирович 

Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 4, кв. 45 

Ідентифікаційний код: 2675220531  

Ліцензія від 29.12.2010 серії АГ № 571365 

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:  

Київська обл., м.Ірпінь, вул. Соборна, буд. 118/19, за спеціальностями: стоматологія, 

хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, терапевтична 

стоматологія, дитяча стоматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, 

дерматовенерологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2356/0/14-19 
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 20 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА ІГНАТЬЄВА" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 9, оф.4 літера А 

Ідентифікаційний код: 39211537 

Ліцензія від 02.10.2014 серії АЕ № 571185 

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 дільності з медичної практики 

ліцензіатом. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2362/0/14-19 

 21 ФОП Чайковський Денис Юрійович 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ентузіастів, буд.5/1, кв.24 

Ідентифікаційний код: 3156814712 

Рішення про видачу ліцензії від 28.12.2018 № 2494 

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 стоматологія, хірургічна 

стоматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2363/0/14-19 

 22 ФОП Авді Юлія Григоріївна 

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Данилевського, буд. 26, кв. 63 

Ідентифікаційний код: 3442815804 

Рішення про видачу ліцензії від 24.01.2019 № 189 

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 дільності з медичної практики 

ліцензіатом.  

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2366/0/14-19 

 23 ФОП Пицків Людмила Михайлівна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с.Сваричів,                     

вул. Довга, буд. 245 
Ідентифікаційний код:   3197504468 

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: 
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про місце провадження діяльності:  

Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Рожнятів, вул. Шкільна, буд. 3, за 

спеціальністю: стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2367/0/14-19 

 24 ФОП Дмітрієв Микола Олександрович 

Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Малиновського, 10 

Ідентифікаційний код: 2874305811 

Ліцензія від 16.06.2010 серії АВ № 554107 

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: дитяча стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2369/0/14-19 

 

 25 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕВО 

СХІД" 

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15 

Ідентифікаційний код: 34288605 

Ліцензія від 26.02.2014 серії АЕ № 282464 

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 діагностичного центру: м.Дніпро, вул. Чернишевського, буд. 11а, за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, 

акушерська справа; 

 

Відділення діагностичного центру: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,  

вул. Лісового, буд. 14а, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа, акушерська справа; 

 

Відділення діагностичного центру: м.Дніпро, вул. Данила Галицького, буд. 31, прим. 7, 

за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, 

акушерська справа; 

 

Відділення діагностичного центру: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. 

Свободи, буд. 57, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа, акушерська справа; 

Реєстраційне досьє від 01.01.2020 № 2373/0/14-19 
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 26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 

Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, м.Жовква, вул. Львівська, 78 

Ідентифікаційний код: 01996409 

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 за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Боянець, вулиця 

І.Франка, будинок 99а, переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має 

намір провадити медичну практику, спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина; 

 про вилучення з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання провадить 

медичну практику, спеціальність: стоматологія за адресою: Львівська обл., Жовківський 

р-н, с.Туринка, вул. Б.Хмельницького, буд. 45; спеціальність молодших спеціалістів з 

медичною освітою: лікувальна справа за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, 

с.Деревня, вул. Л.Українки, буд. 4. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2375/0/14-19 

 27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВЕРХНЯНСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Верхня,  

вул. Шевченка, буд. 52 

Ідентифікаційний код: 42195683 

Рішення про видачу ліцензії від 16.08.2018 № 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 місце провадження діяльності:  

Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Збора, вул. Б.Хмельницького, буд. 2Б, за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Збора, вул.Шевченка, буд. 36 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2378/0/14-19 
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 28 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ "100 ВІДСОТКІВ 

ЖИТТЯ" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Межигірська, буд. 87-А, літ.Б 

Ідентифікаційний код: 40382938 

Рішення про видачу ліцензії від 06.10.2016 № 1048 

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:  

Чернігівське відділення медичного центру: м.Чернігів, вул. Київська, буд. 14, за 

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

медицина, отоларингологія, інфекційні хвороби, терапія, ультразвукова діагностика; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 03.01.2020 № 2374/0/14-19 

 

 29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Кам'янка, вул. Успенська,  

буд. 95-А 
Ідентифікаційний код:   26418688 

Рішення про видачу ліцензії від 29.11.2018 № 2220 

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: Одеська обл., м.Ізмаїл, пр-т Суворова, 141а, переліку 

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

спеціальностями: психіатрія, дитяча психіатрія, онкогінекологія. 

Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 3/0/14-20 

 30 ФОП Латишев Леонтій Євгенович 

Місцезнаходження: м.Харків, пров. Ползунова, буд. 6/10, кв. 34 

Ідентифікаційний код: 2805615717 

Ліцензія від 29.03.2012 серії АГ № 598218 

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 кардіоревматологія, дитяча 

хірургія, дитяча неврологія, дитяча пульмонологія, дитяча гастроентерологія, клінічна 

лабораторна діагностика, терапія, урологія. 

Реєстраційне досьє від 03\8.01.2020 № 9/0/14-20 
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 31 ФОП Гаркуша Світлана Леонтіївна 

Місцезнаходження: м.Житомир, провулок Паровозний, буд.13-А, кв.2 

Ідентифікаційний код: 2295903907 

Рішення про видачу ліцензії від 31.08.2018 № 1581 

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.Житомир, вул. Вітрука, буд. 9, прим. 204, за спеціальністю: кардіологія; 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

м.Житомир, вул. Степана Бандери, буд. 7, прим. №01. 

Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 10/0/14-20 

 32 ФОП Івашко Оксана Анатоліївна 

Місцезнаходження: вул. Кирилівська, буд. 115/1, кв. 45 

Ідентифікаційний код: 2714220441 

Ліцензія від 10.01.2012 серії АГ № 599952 

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 08.01.2020 № 11/0/14-20 

 33 ФОП Кушнір Майя Олегівна 

Місцезнаходження: Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Зварицька, буд.168 

Ідентифікаційний код: 2497311346 

Ліцензія від 14.07.2011 серії АГ № 602618 

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.Дрогобич, площа Ринок, 10/1, переліку 

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

спеціальністю: дитяча стоматологія; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 12/0/14-19 

 34 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Тимошенка, буд.14 

Ідентифікаційний код: 05494828 

Ліцензія від 04.06.2014 серії АЕ № 459616 
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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 вилучення з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання провадить 

медичну практику, спеціальність: санологія. 

Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 42/0/14-20 

 

 35 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

"СОЛОНИЙ ЛИМАН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с.Новотроїцьке, 

вул.Герасименка, 94 

Ідентифікаційний код: 01988692 

Рішення про видачу ліцензії від 06.09.2018 № 1629 

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 08.01.2020 № 43/0/14-20 

 36 ФОП Заплатинський Богдан Степанович 

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Верхратського, буд. 10, кв.  10Б 

Ідентифікаційний код: 2597518194  

Ліцензія від 05.03.2015 серії АЕ № 638605 

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. Личаківська, буд. 101/2, за спеціальностями: ультразвукова діагностика, 

кардіологія, терапія; 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

м.Львів, вул. Кармелюка, буд. 5/3. 

Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 46/0/14-20 

 

 37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТВОЄ ЗДОРОВ'Я" 

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Кокорудзи і., буд. 6 

Ідентифікаційний код: 41208565 

Рішення про видачу ліцензії від 22.02.2018 № 305 

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 місце провадження діяльності:  

Медичний центр: м.Львів, вул. І.Кокорудзи, буд. 6, за спеціальностями: організація і 

управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, неврологія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

м.Львів, вул. Уляни Кравченко, буд. 8, прим. №316, №317. 

Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 48/0/14-20 

 38 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАШ 

ДОКТОР" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул.Лайоша Гавро, 18 

Ідентифікаційний код: 32825020 

Ліцензія від 13.06.2013 серії АЕ № 197197 

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: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська 

Борщагівка, вул. Львівська, буд. 1-А, корпус 5, прим. 5, переліку спеціальностей, за якими 

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

ультразвукова діагностика, дитяча кардіоревматологія, дитяча гастроентерологія. 

Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 53/0/14-20 

 

 39 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОВІРА" 
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Кременчуцька, 140 

Ідентифікаційний код: 31220997 

Ліцензія від 16.06.2010 серії АВ № 554404 

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:  

Відокремлене відділення №3 медичного центру: м.Херсон, просп. 200 років Херсону, 

буд. 7, корп. 4, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа. 

Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 54/0/14-20 

 40 ФОП Приходченко Анна Олегівна 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Антоновича, буд. 116, кв. 7 

Ідентифікаційний код: 3117508685 

Рішення про видачу ліцензії від 09.08.2018 № 1467 

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 дільності з медичної практики 

ліцензіатом.  
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Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 61/0/14-20 

 

 41 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"СНОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" 

СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Спортивна, буд. 21 

Ідентифікаційний код: 39095807 

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 розширення за адресою: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Спортивна, буд. 21, 

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

практику, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа 

(клініка). 

Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 63/0/14-20 

 

 42 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМІНЬ-

КАШИРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-

Каширський, вул. Шевченка, буд. 43 

Ідентифікаційний код: 38672910 

Рішення про видачу ліцензії від 19.10.2018 № 1912 

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: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський,  

вул. Шевченка, буд. 43, спеціальністю: терапія; 

за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Пнівне, вул. Шевченка, 4, 

спеціальністю: педіатрія. 

Реєстраційне досьє від 09.01.2020 № 73/0/14-20 

 43 ФОП Моспанко Ірина Миколаївна 

Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Гоголя, буд. 3, кв. 16 

Ідентифікаційний код: 3057215063 

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 
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провадити медичну практику, спеціальністю: ортодонтія. 

Реєстраційне досьє від 09.01.2020 № 78/0/14-20 

 

 44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР МРТ" 

Місцезнаходження: м.Київ, пр-т Науки, буд. 29, гуртожиток 

Ідентифікаційний код: 36135038 

Ліцензія від 10.04.2014 серії АЕ № 460125 

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:  

Філія діагностичного центру: Київська обл., м.Переяслав, вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 137, за спеціальністю: рентгенологія; спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 09.01.2020 № 82/0/14-20 

 45 ФОП Колубай Марина Віталіївна 

Місцезнаходження: Рівненська обл., Острозький р-н, с.Грем'яче, вул.Центральна, 

буд.38 

Ідентифікаційний код: 3157610208 

Ліцензія від 05.12.2011 серії АГ № 599530 

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.Рівне, вул. Гайдамацька, буд. 2В, за лікарською спеціальністю: стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 09.01.2020 № 83/0/14-20 

 

 46 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО 

- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Волочиськ, вул. Незалежності, буд. 88 

Ідентифікаційний код: 42130081 

Рішення про видачу ліцензії від 21.06.2018 № 1168 

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 в окремій частині та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України 

відомості: 
 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Хмельницька обл., м.Волочиськ-1, вул. Незалежності, буд. 316 

Реєстраційне досьє від 09.01.2020 № 85/0/14-20 
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 47 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АП" 

Місцезнаходження: м.Львів, м.Винники, вул. Сухомлинського, буд. 8, кв. 2 

Ідентифікаційний код: 42138054 

Рішення про видачу ліцензії від 20.12.2018 № 2373 

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: ультразвукова діагностика, 

функціональна діагностика, загальна практика - сімейна медицина. 

Реєстраційне досьє від 09.01.2020 № 89/0/14-20 

 48 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИКГРУП" 

Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Л. Толстого, буд. 3, кв. 1 

Ідентифікаційний код: 40896007 

Рішення про видачу ліцензії від 12.01.2017 № 20 

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 практик в медичному центрі, спеціальностями: дитяча 

алергологія,дитяча ендокринологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча 

отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, дитяча ортопедія і травматологія, 

отоларингологія, неврологія, психіатрія. 

Реєстраційне досьє від 09.01.2020 № 94/0/14-20 

 

 49 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ДЕНТАРЕКС" 

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Демократична, буд. 27 

Ідентифікаційний код: 25605997 

Ліцензія від 12.07.2012 серії АД № 063306 

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: 

Донецька обл., м.Маріуполь, пр-т Луніна, 23. 

Реєстраційне досьє від 09.01.2020 № 103/0/14-20 
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 50 ФОП Концева Лариса Борисівна 

Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Звенигородка, вул. Героїв Небесної Сотні, 

буд.70 

Ідентифікаційний код: 2202913068 

Ліцензія від 02.06.2011 серії АГ № 601831 

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:  

Черкаська обл., м.Звенигородка, пр-т Шевченка, буд. 64, к.200-а, за спеціальністю: 

терапія; 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Черкаська обл., м.Звенигородка, пр-т Шевченка, 64, к.326 

Реєстраційне досьє від 09.01.2020 № 105/0/14-20 

 

 51 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ 

ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ" 

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Бехтерева, буд. 1 

Ідентифікаційний код: 01985400 

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 зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 09.01.2020 № 129/0/14-20 

 

 52 ФОП Патріюк Алла Володимирівна 

Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Вербова, буд.44, кв.100 

Ідентифікаційний код: 2862903806 

Рішення про видачу ліцензії від 17.08.2017 № 948 

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.Рівне, майдан Незалежності, буд. 3, за спеціальностями: офтальмологія, дитяча 

офтальмологія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 138 /0/14-20 
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 53 ФОП Олещенко Віта Іванівна 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мельникова, буд. 81 

Ідентифікаційний код: 3365304885 

Рішення про видачу ліцензії від 19.07.2019 № 1650 

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: онкогінекологія, ультразвукова 

діагностика, дерматовенерологія, кардіологія, ортопедія і травматологія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 139/0/14-20 

 

 54 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" 

Місцезнаходження: м.Суми, вул.Харківська, п/в 12 

Ідентифікаційний код: 05766356 

Ліцензія від 14.07.2011 серії АГ № 602360 

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.Суми, вул.Харківська, п/в 12, переліку спеціальностей, за 

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

психофізіологія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 141/0/14-20 

 

 54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ 

КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 49 

Ідентифікаційний код: 20551995 

Рішення про видачу ліцензії від 08.02.2018 № 220  

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.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 49, переліку 

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

спеціальностями: дитяча гінекологія, генетика медична, онкогінекологія, судинна 

хірургія, офтальмологія, фізіотерапія, онкологія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 142/0/14-20 
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 56 ФОП Примак Олександр Сергійович 

Місцезнаходження: Черкаська обл., Золотоніський р-н, с.Нова Дмитрівка,  

вул. Гастело, буд. 30 

Ідентифікаційний код: 3162713619 

Рішення про видачу ліцензії від 27.07.2017 № 866 

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.Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 135, за спеціальностями: ортопедична стоматологія, 

терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, стоматологія, ортодонтія, хірургічна 

стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 143/0/14-20 

 

 57 ФОП Романова Тетяна Олександрівна 

Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Рильського, буд.7-Д, кв.18 

Ідентифікаційний код: 2770613620 

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: дитяча хірургія.  

 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 146/0/14-20 

 

 58 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ІМЕНІ РОДИНИ 

СИМИРЕНКІВ" МЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Мліїв, вул. Данила 

Кушніра, буд. 84 

Ідентифікаційний код: 42070740 

Рішення про видачу ліцензії від 08.11.2018 № 2045 

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: Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Мліїв, вул. Данила 

Кушніра, буд. 84, переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: терапія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 147/0/14-20 
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 59 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАТАЖ" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 10-А 

Ідентифікаційний код: 38807253 

Ліцензія від 26.06.2014 серії АЕ № 459065 

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.Чернівці, вул. Комарова Володимира, буд.15, переліку 

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

спеціальностями: ультразвукова діагностика, дитяча ортопедія і травматологія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 148/0/14-20 

 

 60 ФОП Желудкова Ольга Миколаївна 

Місцезнаходження: м.Київ, просп. Леся Курбаса, буд. 1, корпус 1, кв. 45 

Ідентифікаційний код: 2815507004 

Ліцензія від 28.11.2013 серії АЕ № 281837 

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.Київ, вул. Льва Толстого, буд. 8А, прим. 24, за спеціальністю: ультразвукова 

діагностика; 

 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

м.Київ, вул. Саксаганського, 119, каб. 17. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 149/0/14-20 

 61 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕО-ЛАБ" 

Місцезнаходження: м.Миколаїв, пров. Ударний, буд. 10 

Ідентифікаційний код: 40108358 

Рішення про видачу ліцензії від 23.02.2017 № 173 

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 №1 лікувально-діагностичного центру: м.Одеса, 

вул. Академіка Воробйова, буд. 1-Б, прим. 11, за спеціальностями: організація і 

управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа.  

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 152/0/14-20 
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 62 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ШИШАЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ " ШИШАЦЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Полтавська обл., Шишацький р-н, с.Яреськи, вул. Гоголя, буд. 4 

Ідентифікаційний код: 01999543 

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: 

Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Михайлики, вул. Леніна, буд. 12; 

Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Сагайдак, вул. Дружби, буд. 13; 

 

про вилучення за адресою: Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Козацький 

шлях, буд. 130, з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання провадить 

медичну практику, спеціальність молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна 

справа (клініка). 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 156/0/14-20 

 63 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРЕСТІВСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРЕСТІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Запорізька обл., Бердянський р-н, село Берестове,  

вул. Матросова, буд. 6 

Ідентифікаційний код: 42012846 

Рішення про видачу ліцензії від27.06.2018 № 1223 

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: 

Запорізька обл., Бердянський р-н, село Малинівка, вул. Шевченка, буд. 4; 

Запорізька обл., Бердянський р-н, село Калайтанівка, вул. Тернова, буд. 10; 

Запорізька обл., Бердянський р-н, село Берестове, вул. Шкільна, буд. 32; 

 

про вилучення з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання провадить 

медичну практику, спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою; лікувальна 

справа (невідкладні стани), акушерська справа.  

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 157/0/14-20 
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 64 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕНСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 

МЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул. Шевченка, буд. 76 

Ідентифікаційний код: 38759540 

Рішення про видачу ліцензії від 16.08.2018 № 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 припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 

Чернігівська обл., Менський р-н, с. Синявка, вул. Героїв України, 29; 

 

про розширення за адресою: Чернігівська обл., Менський р-н, с.Городище, вул. Шевченка, 

1А , переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір провадити 

медичну практику, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа, акушерська справа. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 160/0/14-20 

 65 КОМУНАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ 

ПРИДНІПРОВСЬКА" 

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, пров.Павлівський, буд. 1/4 

Ідентифікаційний код: 01111598 

Рішення про видачу ліцензії від 02.06.2016 № 510 

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., м.Кременчук, проїзд Ярославський, буд. 8. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 161/0/14-20 

 66 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УКРІНМЕД ГРУП" 

Місцезнаходження: м.Київ, просп. Перемоги, 9/47 в літері "А", прим. 3-5 

Ідентифікаційний код: 39952890 

Рішення про видачу ліцензії від 03.03.2016 № 157 

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 дільності з медичної практики 

ліцензіатом.  

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 162/0/14-20 
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 67 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Тургенєвська, буд. 76-78 літ. "А" 

Ідентифікаційний код: 42219363 

Рішення про видачу ліцензії від 20.09.2018 № 1706 

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 дільності з медичної практики 

ліцензіатом.  

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 163 /0/14-20 

 68 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНТАЛ-

ІННОВАЦІЯ" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Освіти, буд. 16 

Ідентифікаційний код: 42285405 

Рішення про видачу ліцензії від 10.01.2019 № 58 

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 дільності з медичної практики 

ліцензіатом. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 164/0/14-20 

 

 69 ФОП Рибкін Євгеній Вікторович 

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Баумана, буд. 6, кв. 302 

Ідентифікаційний код:  2606000478 

Рішення про видачу ліцензії від 23.07.2015 № 458 

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 вилучення з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання провадить 

медичну практику, спеціальність: ортодонтія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 166/0/14-20 

 

 70 ФОП Силенко Дмитро Сергійович 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, провулок Армійський, 

буд. 1А 

Ідентифікаційний код: 3298919636 

Рішення про видачу ліцензії від 12.07.2018 № 1306 

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, спеціальностями: ортопедична стоматологія, терапевтична 

стоматологія.  

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 167/0/14-20 

 71 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"РОМЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ " РОМЕНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Сумська обл., м.Ромни, б-р Московський, буд.24 

Ідентифікаційний код: 01981477 

Рішення про видачу ліцензії від 30.07.2019 № 1717 

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.Ромни, вул. Горького, буд. 99, переліку 

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

спеціальністю: дитяча фтизіатрія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 169/0/14-20 

 

 72 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КАНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" КАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Черкаська обл., Канівський р-н, село Ковалі, вул.Центральна, 

буд. 18 

Ідентифікаційний код: 38682646 

Рішення про видачу ліцензії від 26.07.2018 № 1386 

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: 

Черкаська обл., Канівський р-н, с. Гамарня, вул. Центральна, 25; 

Черкаська обл., Канівський р-н, с. Бабичі, вул. Колгоспна, 20;  

Черкаська обл., Канівський р-н, с. Козарівка, вул. Довга, 2а;  

Черкаська обл., Канівський р-н, с. Курилівка, вул. Завалянка, 2; 

Черкаська обл., Канівський р-н, с. Синявка, вул. Центральна, 32; 

Черкаська обл., Канівський р-н, с. Михайлівка, вул Хоменківська, 18;  

Черкаська обл., Канівський р-н, с. Голяки, вул. І.Франка,2а; 

Черкаська обл., Канівський р-н, с. Хутір Хмільна, вул. Шевченка, 239. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 170/0/14-20 

 

 

 

 

 



 25 

 73 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЛ"ДІЛА" 

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 6 А 

Ідентифікаційний код: 25587390 

Ліцензія від 22.11.2012 серії АД № 071280 
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 клініко-лабораторної дфагностики діагностичного центру: м.Київ,  

просп. Науки, буд. 5, за спеціальностями: клінічна лабораторна діагностика, клінічна 

біохімія, мікробіологія і вірусологія, вірусологія, клінічна імунологія, лабораторна 

імунологія, генетика лабораторна, загальна гігієна, епідеміологія; спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  лабораторна справа (клініка) 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 174/0/14-20 

 74 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ ПРОКОПОВИЧА 

СПІЖЕНКА" 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка,  

вул. Соборна, 21 

Ідентифікаційний код: 36148117 

Ліцензія від 24.01.2013 серії АЕ № 196590 

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: алергологія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 179/0/14-20 

 75 ФОП Передейко Михайло Миколайович 

Місцезнаходження: Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт Берегомет, вул. 

Центральна, буд. 227Б 

Ідентифікаційний код: 3062019975 

Рішення про видачу ліцензії від 06.12.2018 № 2269 

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:  

Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт Берегомет, вул. Центральна, буд. 227Б, за 

лікарською спеціальністю: стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 184/0/14-20 

 

 



 26 

 76 ФОП Онатій Володимир Олександрович 

Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Таращанська, 155, кв.212 

Ідентифікаційний код: 3001405351 

Ліцензія від 06.06.2013 серії АЕ № 197903 

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, терапевтична стоматологія, 

хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія; спеціальністю молодших спеціалістів з 

медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 186/0/14-20 

 77 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 

КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ №3" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Волинська, буд. 40 

Ідентифікаційний код: 02001334 

Рішення про видачу ліцензії від 20.07.2017 № 824 

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: дієтологія, психотерапія. 

Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 189/0/14-20 

 

 78 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРТЕКС 

СТ" 

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Пушкіна, 77 

Ідентифікаційний код: 36680940  

Ліцензія від 25.02.2010 серії АВ № 526576 

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: 

рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 11.01.2020 № 195/0/14-20 

 79 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУЛЛ 

ЛАЙФ" 

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Миру, буд.16, офіс 2, 3 

Ідентифікаційний код: 43002556 

Рішення про видачу ліцензії від 30.07.2019 № 1717 
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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 розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 

провадити медичну практику, спеціальністю: анестезіологія. 

Реєстраційне досьє від 11.01.2020 № 197/0/14-20 

 80 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕДБ'ЮТІ" 

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Фурманова, буд. 8 А 

Ідентифікаційний код: 39279527 

Рішення про видачу ліцензії від 05.10.2017 № 1219 

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:  

Лікувально-діагностичний центр: м.Полтава, вул. Артема, буд. 5, за спеціальностями: 

організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, офтальмологія, акушерство і 

гінекологія, дерматовенерологія, урологія, загальна практика - сімейна медицина, 

неврологія, психіатрія, ультразвукова діагностика, дитяча дерматовенерологія, 

проктологія, терапія, професійна патологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна 

біохімія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 

справа, лабораторна справа (клініка); 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою:  

м.Полтава, вул. Фурманова, буд. 8а. 

Реєстраційне досьє від 11.01.2020 № 200/0/14-20 

 

 81 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕСЛА" 

Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. 1 Травня, буд. 166Б 

Ідентифікаційний код: 30521595 

Ліцензія від 11.07.2013 серії АЕ № 197487 

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.Чернігів, вул. 1 Травня, буд. 166Б,  переліку 

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

спеціальністю: гастроентерологія. 

Реєстраційне досьє від 11.01.2020 № 208/0/14-20 

 82 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "МЕДІКУС" 

Місцезнаходження: м.Вінниця, просп. Юності, буд. 20/73, прим. 4 

Ідентифікаційний код: 40271992 

Рішення про видачу ліцензії від 28.07.2016 № 779 
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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 тимчасове припинення провадження господарської дільності з медичної практики 

ліцензіатом.  

Реєстраційне досьє від 11.01.2020 № 214/0/14-20 

 83 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МОСТИСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" МОСТИСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Я.Мудрого, буд. 111 

Ідентифікаційний код: 01996606 

Рішення про видачу ліцензії від 28.12.2019 № 2697 

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: фізіотерапія, функціональна діагностика, 

лікувальна фізкультура; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

ортопедична стоматологія; 

 

про місце провадження діяльності:  

Львівська обл., м.Мостиська, вул. Перемишльська, буд. 9, за спеціальностями: 

неврологія, терапія, педіатрія, дитяча неврологія, підліткова терапія, ультразвукова 

діагностика, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, функціональна діагностика; 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа; 

 
Львівська обл., м.Мостиська, вул. Богдана Хмельницького, буд. 7, за 

спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія, хірургія, урологія, ортопедія і 

травматологія, терапія, неонатологія, педіатрія, дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, 

рентгенологія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика, клінічна 

біохімія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська 

справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, сестринська 

справа (операційна). 

Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 530/0/14-20 

 84 ФОП Хоружий Ігор Володимирович 

Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Гайова, буд. 6, кв. 13 

Ідентифікаційний код: 3091208593 

Ліцензія від 08.01.2014 серії АЕ № 282179 

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.Тернопіль, вул. Гетьмана Івана Мазепи, буд. 12, за спеціальностями: 

отоларингологія, дитяча отоларингологія, неврологія, дитяча неврологія, терапія, 

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

Реєстраційне досьє від 24.01.2020 № 585/0/14-20 

 

 85 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 

ШАМБАЛА" 

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Зелена, буд. 51 

Ідентифікаційний код: 39214359  

Ліцензія від 05.01.2015 серії АЕ № 638028 

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., Броварський  

р-н, с.Рожни, вул. Свободи, буд. 67, за спеціальностями: організація і управління 

охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 28.01.2020 № 657/0/14-20 

 86 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОКТОР СПІН" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Стеценка, буд. 19, будівля 1/2 

Рішення про видачу ліцензії від 12.05.2016 № 443 

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: анестезіологія, хірургія, судинна хірургія, 

урологія, проктологія, ендоскопія, акушерство і гінекологія, терапія, загальна практика - 

сімейна медицина, наркологія, гастроентерологія, ендокринологія, ревматологія; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

(операційна). 

Реєстраційне досьє від 31.01.2020 № 785/0/14-20 

 

 

 87 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОБРОБУТ - ПОЛІКЛІНІКА" 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мишуги, буд. 12 

Ідентифікаційний код: 38806862 

Ліцензія від 03.10.2013 серії АЕ № 282543 

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 № 7 медичного центру: м.Київ, вул. Драгоманова, 

буд. 21-А, за спеціальністю: алергологія, дерматовенерологія, дієтологія, дитяча 
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алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча 

дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча 

кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 

отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, загальна 

практика - сімейна медицина, імунологія, медицина невідкладних станів, неонатологія, 

організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, 

рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, хірургія; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 

рентгенологія, лікувальна справа (невідкладні стани). 

Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 999/0/14-20 

Всього: 87  справ 

Начальник Управління ліцензування  

та контролю якості надання 

медичної допомоги Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Бондар В.Є. 200-08-17 


	Перелік ліцензіатів, за повідомленнями яких прийнято



