
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

Київ 

20.03.2020                                                                                             № 684 

 
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 № 10 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України 

від 27 лютого 2020 року 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 76 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається. 

 

2. Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської 

діяльності з медичної практики 51 здобувачу ліцензій згідно з переліком, що 

додається. 

 

3. Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 15 ліцензіатів згідно з переліком, що додається. 

 

4. Залучити до ліцензійних справ повідомлення 74 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 10 

ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до 
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заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, згідно з переліком, що додається. 
 

 

6. Пункт 50 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 28 лютого  

2020 року № 593 «Про ліцензування медичної практики», викласти у новій 

редакції: 

  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ДУБОВ'ЯЗІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ- СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ" ДУБОВ'ЯЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Сумська обл., Конотопський р-н, смт Дубов'язівка, вул. В.Глуховця, 

буд. 8 
Ідентифікаційний код:   43420400 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

медицина, стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

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

медична статистика 

за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Курилівка, вул. Зарічна, буд. 45 
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Коханівка, вул. Ярківська, буд. 12 
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Салтикове, вул. Соборна, буд. 9 
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Сім'янівка, вул. Центральна, буд. 54 
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Красне, вул. Сумська, буд. 65 
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Лебедєве, вул. Шкільна, буд. 30 
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Рокитне, вул. Берегова, буд. 1 
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Тернівка, вул. Садова, буд. 11-а 
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Шпотівка, вул. Центральна, буд. 1-а 
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Базилівка, вул. Шкільна, буд. 38 

Сумська обл., Конотопський р-н, смт Дубов'язівка, вул. Коопертивна, буд. 9 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 743/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності» 

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 

Державного казначейства) 

 

7. Пункт 68 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 26 лютого  

2020 року № 554 «Про ліцензування медичної практики», викласти у новій 

редакції: 

  ФОП Пивоварова Яна Віталіївна 
Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Новотроїцьке,                            

вул. Кошового, буд. 38, кв. 2 
Ідентифікаційний код:   3164103706 
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за  
спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Новотроїцьке, пров. Молодіжний, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 30.01.2020 № 469/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності» 

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 

Державного казначейства) 

 

8. Пункт 2 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 20 грудня 2019 

року № 2588 «Про ліцензування медичної практики», викласти у новій 

редакції: 

  ФОП Горобець Христина Дмитрівна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Селянська, буд. 12, кв.14 
Ідентифікаційний код:   3042806342 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, 

хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого 

спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, просп. Червоної Калини, буд. 70, прим. 111 
 Реєстраційне досьє від 20.11.2019 № 01/2011-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2007 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності» 

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 

Державного казначейства) 

 

9. Пункт 20 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, затвердженого наказом 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», викласти у новій 

редакції: 

  ФОП Столова Алла Олександрівна 
Місцезнаходження: Харківська обл., Краснокутський р-н, с.Козіївка,  

вул. Слобожанська, буд. 40Б, кв. 6 
Ідентифікаційний код:   2155701081 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 

за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Козіївка, вул. Спортивна, буд. 5а 
 Реєстраційне досьє від 25.11.2019 № 2511/02-М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності» 

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 

Державного казначейства) 

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

 

Міністр                                                                       Ілля ЄМЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Н А К А З

