
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Міністерства 

 охорони здоров'я  України 

 24.02.2020  № 519 
 

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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"БУЧАНСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" 

БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Київська обл., м.Буча, вул. Польова, буд. 21/10 

Ідентифікаційний код: 42081679 

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 щодо оновлення відомостей про стан матеріально-технічної бази 

суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня. 

Реєстраційне досьє від 23.12.2019 № 1971/0/14-19 

 2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ГАРНОМЕДІКА" 

Місцезнаходження: м.Київ, просп. Гонгадзе, буд. 5 А, офіс 7 

Ідентифікаційний код: 40028530 

Рішення про видачу ліцензії від 28.01.2016 № 47 

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 23.12.2019 № 1972/0/14-19 

 3 ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Волинська, буд. 21 

Ідентифікаційний код: 01993747 

Ліцензія від 19.08.2010 серії АВ № 565759 

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 призупинення провадження господарської дільності з медичної практики за 

спеціальностями: дитяча алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча гематологія, дитяча 

імунологія, дієтологія, клінічна біохімія, лабораторна імунологія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія. 
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 73 ФОП Сологуб Євгенія Романівна 

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Личаківська, буд. 33А, кв. 29 

Ідентифікаційний код: 3309021801 

Ліцензія від 07.05.2015 серії АЕ № 638698 

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 реєстрації фізичної особи-підприємця. 

Реєстраційне досьє від 24.12.2019 № 2068/0/14-19 

 74 ФОП Кулявець Олена Петрівна 

Місцезнаходження: Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Сікори, буд. 7 

Ідентифікаційний код: 2970917766 

Ліцензія від 12.02.2012 серії АЕ № 638304 

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 щодо оновлення відомостей про стан матеріально-технічної бази 

суб'єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 24.12.2019 № 2069/0/14-19 

 75 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" 

КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Дніпровська, буд. 17 

Ідентифікаційний код: 37944301 

Рішення про видачу ліцензії від 13.09.2018 № 1665 

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 №6: Донецька обл., 

м.Краматорськ, вул. Спартака, буд. 4, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, 

акушерська справа. 

Реєстраційне досьє від 24.12.2019 № 2071/0/14-19 

 76 БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ 

Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Карбишева, буд. 4 

Ідентифікаційний код: 03188820 

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 щодо змін у кадровому складі закладу. 

Реєстраційне досьє від 24.12.2019 № 2075/0/14-19 
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Реєстраційне досьє від 10.01.2020 № 168/0/14-19 

 84 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСФОРД 

МЕДІКАЛ-ОДЕСА" 

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Жуковського, буд. 33 

Ідентифікаційний код: 34253415 

Ліцензія від 29.05.2014 серії АЕ № 459621 

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.Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 34-А, за спеціальностями: 

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

дерматовенерологія, ендокринологія, кардіологія, неврологія, загальна практика - сімейна 

медицина, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з 

медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 08.01.2020 № 24/0/1/20 

 

 

Перший заступник Міністра                                     Андрій СЕМИВОЛОС 
 


	Перелік ліцензіатів, за повідомленнями яких прийнято

