
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наказ Міністерства 
 охорони здоров'я  України 
 16.05.2019 № 1077 
 

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОМЕД 
2007" 
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Западинська, буд. 9 А, офіс 12 
Ідентифікаційний код: 34818539 
Ліцензія від 14.09.2011 серії АГ № 603203 
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 в кадровому складі медичного центру та його філій. 

Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № сп/1576 
 
 2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "НАША РОДИНА" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 54-Б 
Ідентифікаційний код: 38123764 
Ліцензія від 28.11.2013 серії АЕ № 281613 
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, 
наявність персоналу Медичного центру та його відокремленого підрозділу (філія №1). 

Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № сп/1577 
 
 3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ 
ДЕНТ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Назарівська, буд. 1 
Ідентифікаційний код: 40987460 
Рішення про видачу ліцензії від 16.05.2017 № 520 
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 Медичного центру. 

Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № сп/1578 
 
 4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,  МЕТРОЛОГІЇ 
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Мироносицька, буд. 36 
Ідентифікаційний код:  04725906 
Рішення про видачу ліцензії від 08.09.2016 № 956 
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:  
Відокремлене відділення діагностичного центру: м.Харків, вул. Свободи, буд. 4, за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № сп/1580 
 
 5 ФОП Моісеєнко Інна Костянтинівна 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд. 96А, кв. 195 
Ідентифікаційний код: 2551700662 
Рішення про видачу ліцензії від 26.04.2018 № 798 
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. Пушкінська, буд. 79, за спеціальністю: терапевтична стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № сп/1582 
 
 6 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 щодо оновлення матеріально-технічної бази та змін в кадровому складі 
медичного центру та його відокремлених відділень. 

Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № сп/1584 
 

 7 ФОП Корж Наталія Миколаївна 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, вул. Молодіжна, буд. 16 
Ідентифікаційний код: 2474504886 
Ліцензія від 11.08.2011 серії АГ № 603738 
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:  
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Л.Толстого, буд. 24/18, за спеціальністю: неврологія. 

Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № сп/1585 
 
 8 ФОП Дзюбенко Віталій Вікторович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Олешківський р-н, м. Олешки, вул. Поштова, 
буд. 21А, кв. 24 
Ідентифікаційний код: 3102620591 
Рішення про видачу ліцензії від 21.10.2016 № 1125 
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 18.04.2019 № сп/1586 
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 9 ФОП Караманова Яніна Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Срібнокільська, буд. 8-А, кв. 141 
Ідентифікаційний код: 2752803005 
Ліцензія від 20.09.2012 серіїАД № 063086 
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. 9, лвтера «Ю», за спеціальностями: терапевтична 
стоматологія, ортопедична стоматологія; 
 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 
м.Київ, вул. Шота Руставелі, 34, оф. 12. 

Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № сп/1587 
 
 10 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВОЮТИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ВОЮТИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" 
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Воютичі, вул. Шкільна,  
буд. 19 
Ідентифікаційний код: 41845440 
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: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Сусідовичі,  
вул. Центральна, буд. 1А, переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має 
намір провадити медичну практику, лікарською спеціальністю: стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № сп/1588 
 
 11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ" 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 25, кв. 17 
Ідентифікаційний код: 41623926 
Рішення про видачу ліцензії від 07.12.2017 № 1555 
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 18.04.2019 № сп/1592 
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 12 ФОП Нестерук Володимир Михайлович 
Місцезнаходження: м.Вінниця, 1-й провулок Карбишева, буд.7 
Ідентифікаційний код: 3110409197 
Ліцензія від 16.06.2011 серії АГ № 602017 
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.Вінниця, вул. Л.Толстого, буд. 9, за лікарською спеціальністю: стоматологія; 
 
про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 
м.Вінниця, вул. Некрасова, 101. 

Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № сп/1593 
 
 13 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МАТЕРНА" 
Місцезнаходження: м.Житомир, провулок Меблевий, буд. 3-А 
Ідентифікаційний код: 39989260 
Рішення про видачу ліцензії від 19.11.2015 № 757 
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, спеціальностями: ендокринологія, 
сексопатологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 
справа (операційна). 

Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № сп/1594 
 

 
 14 ФОП Васильєва Ольга Іванівна 
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 21-А,  
кв. 120 
Ідентифікаційний код: 2796324100 
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 місце провадження діяльності:  
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, буд. 63, прим. 37, за 
спеціальностями: терапевтична стоматологія, ортодонтія, рентгенологія; за спеціальністю 
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № сп/1595 
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 15 ФОП Черниш Андрій Володимирович 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Маліновського, буд. 6, кв. 9,10 
Ідентифікаційний код: 3277019573 
Ліцензія від 06.03.2014 серії АЕ № 283160 
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.Вінниця, вул. Л.Толстого, буд. 9, за лікарською спеціальністю: терапевтична 
стоматологія; 
 

про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 
м.Вінниця, вул. Московська, 109. 

Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № сп/1596 
 
 16 ФОП Лазаренко Ольга Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Перемоги, буд. 48А, кв. 299 
Ідентифікаційний код: 2638101202 
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 місце провадження діяльності:  
м.Харків, просп. Науки, буд. 84, за спеціальностями: ортопедична стоматологія, 
терапевтична стоматологія; 

Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № сп/1597 
 
 17 ФОП Федорова Олена Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Доценка, буд. 18, кв. 11 
Ідентифікаційний код: 2977211401 
Рішення про видачу ліцензії від 18.12.2016 № 1313 
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 19.04.2019 № сп/1598 

 
 18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 
СЛУХОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ "АВРОРА" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Деміївська, буд. 43 
Ідентифікаційний код: 20048339 
Ліцензія від 10.02.2011серії АГ № 570268 
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 отоларингологія. 

Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № сп/1599 
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 19 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Руська, буд. 47 
Ідентифікаційний код:  40242851 
Рішення про видачу ліцензії від 11.08.2016 № 1818 
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 зміни структури закладу. 

Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № сп/1600 
 20 ФОП Терлич Іван Іванович 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Некрасова, буд. 57, кв. 102 
Ідентифікаційний код: 2723014590 
Ліцензія від 31.10.2011 серії АГ № 603849 
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 за 
адресою: м.Львів, вул. Кн.Ольги, буд. 3а. 

Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № сп/1601 
 

 21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ УЖГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє,  
вул. Лікарняна, буд. 6 А 
Ідентифікаційний код: 38466531 
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, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 
лабораторна справа (клініка) за адресами: 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Велика Добронь, вул. Малодобронська,  
буд. 129; 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Концово, вул. Миру,  буд. 48 «А» 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Коритняни, вул. Шевченка, буд. 1 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Лінці, буд. 238 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Яблунева, буд. 38 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Сюрте, вул. Петефі, буд. 49 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Шишлівці, вул. Д.Іштвана, буд. 4 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Холмок, вул. Кільцева, буд. 12 «А» 
 

Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № сп/1602 
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 22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МІЙ ЛІКАР" 
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Конституції, буд. 13 
Ідентифікаційний код: 40808942 
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 тимчасове призупинення провадження господарської дільності з медичної практики за 
спеціальностями: нефрологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, проктологія. 

Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № сп/1604 
 
 23 ФОП Кулаєць Марія Борисівна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, село Оболоня,  
вул. Бабієва Гора, буд. 9А 
Ідентифікаційний код: 3180422500 
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 місце провадження діяльності:  
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м.Долина, вул. Січових Стрільців, буд. 1, за 
спеціальністю: офтальмологія. 

Реєстраційне досьє від 19.04.2019 № сп/1605 
 
 24 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ДОВІДКИ 18" 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Курчатова, буд. 3 
Ідентифікаційний код: 41517219 
Рішення про видачу ліцензії від 15.02.2018 № 268 
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: психофізіологія. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1609 
 

 25 ФОП Васильєва-Коляда Ірина Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 108, корпус 7, кв. 39 
Ідентифікаційний код: 2748809704 
Ліцензія від 23.04.2015 серії АЕ № 638586 
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. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1611 
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 26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Праці, буд. 
43 
Ідентифікаційний код: 38625368 
Рішення про видачу ліцензії від 28.02.2019 № 483 
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, с. Азовське, пров. Дружби, буд. 4. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1612 
 
 27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ШИШАЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ " ШИШАЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Шишацький р-н, смт Шишаки, вул. Легейди, 
буд. 50 
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 зміну адреси провадження медичної практики у зв’язку з перейменуванням вулиці на: 
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Козацький шлях, буд. 130. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1613 
 
 28 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПІР" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Антоновича, буд. 33 В, нежиле приміщення з  
№1 по №9 
Ідентифікаційний код: 38804410 
Ліцензія від 04.06.2014 серії АЕ № 459667 
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, лікарською спеціальністю: 
стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1615 
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 29 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 
буд. 26 
Ідентифікаційний код: 38446709 
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 місце провадження діяльності:  
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с.Новогригорівка, вул. Самосьонків,  
буд. 107а, за спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю 
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 
 
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с.Ракове, вул. Кольчака, буд. 36, за 
спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодших 
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1616 
 
 30 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЛАСТИЧНОЇ (ЕСТЕТИЧНОЇ) ХІРУРГІЇ ТА 
КОСМЕТОЛОГІЇ "ОЛІМПІЯ" 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд. 3 
Ідентифікаційний код: 33558182 
Ліцензія від 08.07.2010 серії АВ № 554150 
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. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1617 
 

 31 ФОП Кушнір Богдан Васильович 
Місцезнаходження: Тер Борщівський р-н, смт Мельниця-Подільська, вул. 
Кудринецька, буд. 15 
Ідентифікаційний код: 3426905175 
Рішення про видачу ліцензії від 26.04.2018 № 798 
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. Євгена Коновальця, буд. 34-А, прим. 253, за спеціальностями: 
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1619 
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 32 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АНДРОЦЕНТР" 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Голосіївський, 59 
Ідентифікаційний код:  33442029  
Ліцензія від 17.10.2013 серії АЕ № 282728 
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 Медичного центру. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1620 
 
 33 ФОП Вітковська Ірина Василівна 
Місцезнаходження: Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. Київська, 
буд. 17В 
Ідентифікаційний код: 2988601744 
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 щодо змін у кадровому складі. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1621 
 
 34 ФОП Романушко Сергій Євгенович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 37А, кв. 3 
Ідентифікаційний код: 2875805759 
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 щодо змін у кадровому складі. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1622 
 
 35 ФОП Вітковський Владислав Веніамінович 
Місцезнаходження: Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. 
Коцюбинського, буд. 81 
Ідентифікаційний код: 2739513173 
Рішення про видачу ліцензії від 28.12.2017 № 1762 
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. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1623 
 36 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЕРІ" 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 58 
Ідентифікаційний код:  41341117 
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 щодо оновлення відомостей про стан матеріально-технічної бази, 
наявність персоналу Медичного центру та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України 
відомості: 
 

про тимчасове призупинення провадження господарської дільності з медичної практики за 
спеціальністю: терапія. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1624 
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 37 ФОП Слабун Олександр Іванович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул.Академіка Павлова, буд.162 В, кв.121 
Ідентифікаційний код: 2958900998 
Ліцензія від 11.11.2010 серії АВ № 567824 
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, ортопедична 
стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1625 
 
 38 ФОП Казловська Ольга Михайлівна 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Бахмут, вул. Бахмутського козацтва, буд. 40А 
Ідентифікаційний код: 2468811167 
Рішення про видачу ліцензії від 07.03.2018 № 545 
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:  
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Незалежності, буд. 73, за спеціальністю: психіатрія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1626 
 
 39 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІСТО" 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Старорізнична, буд. 28, оф. №5/1, №5/2 
Ідентифікаційний код: 36043646 
Ліцензія від 30.01.2014 серії АЕ № 282374 
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: м.Одеса,  
пров. Лермонтовський, буд. 9, за спеціальностями: організація і управління охороною 
здоров'я, дерматовенерологія, отоларингологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 22.04.2019 № сп/1628 
 
 40 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРІО 
ЦЕНТР" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Срібнокільська, буд. 20 
Ідентифікаційний код: 41303679 
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 щодо змін у кадровому складі Медичного центру. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1629 
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 41 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІ.ЕЙ.ВІ." 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Срібнокільська, буд. 20 
Ідентифікаційний код: 42194433 
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 щодо змін у кадровому складі Медичного центру. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1630 
 
 42 ФОП Пульний Андрій Юрійович 
Місцезнаходження: Луганська обл., Марківський р-н, смт Марківка, вул. 
Центральна, буд. 204 
Ідентифікаційний код: 3347312178 
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 місце провадження діяльності:  
м.Харків, просп. Людвіга Свободи, буд. 31, за спеціальностями: хірургічна стоматологія, 
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: се. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1633 
 
 43 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 
"ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.Д.СТРАЖЕСКА" 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
Місцезнаходження: м.Київ, вул.Народного ополчення, 5 
Ідентифікаційний код: 02011893 
Ліцензія від 26.06.2014 серії АЕ № 459127 
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 23.04.2019 № сп/1634 
 

 44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЮМІДЕНТ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул.Анни Ахматової, буд.14А 
Ідентифікаційний код: 42145391 
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 за адресою: м.Київ, пр. Героїв Сталінграда, буд. 24-А, прим. № 256 (в 
літ.А секція З) (відділення медичного центру), переліку спеціальностей, за якими суб’єкт 
господарювання має намір провадити медичну практику, спеціальністю: анестезіологія;  
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/21635 
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 45 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДІАГНОСТИКА ЗДОРОВ'Я"  
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Ковпака, буд.22 
Ідентифікаційний код: 36898490 
Ліцензія від 03.06.2010 серії АВ № 539786 
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:  
Маніпуляційний кабінет Медичного центру: Сумська обл., Білопільський р-н, 
м.Білопілля, вул. Соборна, буд. 65, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 
освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1635 
 

 46 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Кемерівська, буд. 35 
Ідентифікаційний код: 01985989 
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 щодо змін у кадровому складі закладу. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1639 
 
 47 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" 
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Лисичанськ, квартал 40 років Перемоги,  
буд. 12А 
Ідентифікаційний код: 01985305 
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 щодо змін у кадровому складі закладу. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1640 
 
 48 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО 
СЕРВІС УКРАЇНА ЗАПОРІЖЖЯ" 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Культурна, буд. 177А 
Ідентифікаційний код: 40575306 
Рішення про видачу ліцензії від 01.06.2017 № 592 
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 зміни керівника юридичної особи і медичного центру та внести 
до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну місцезнаходження суб’єкта господарювання. 
Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1641 
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 49 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ 
КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул.Максима Берлінського, 23/8 
Ідентифікаційний код: 23388308 
Ліцензія від 24.05.2012 серії АГ № 600142 
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 медичного центру. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1642 
 

 50 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЕЛСІ 
ЕНД ХЕПІ"  
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 39-А 
Ідентифікаційний код:  35725498 
Ліцензія від 24.10.2013 серії АЕ № 282859 
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 Медичного центру. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1645 
 

 
 51 ФОП Митрохіна Людмила Феліксівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Семиградська, буд. 34А 
Ідентифікаційний код: 2804311868 
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 переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 
провадити медичну практику, спеціальністю: неврологія. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1646 
 
 52 ФОП Борисенко Сергій Геннадійович 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Пішонівська, буд. 12/1, кв. 25 
Ідентифікаційний код: 2795015039 
Ліцензія від 06.12.2012 серії АД № 071444 
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. Інглезі, буд. 3/1, прим. 180Н, за спеціальностями: ортопедична 
стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою: сестринська справа; 
 
про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 
м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11 А. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1650 
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 53 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОД 
ЗДОРОВ'Я" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Радіна, буд.2 
Ідентифікаційний код: 37793580 
Ліцензія від 28.11.2011 серії АГ № 599048 
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 аналізів клініко-діагностичної лабораторії медичного центру: Донецька 
обл., Нікольський р-н, м.Нікольське, вул. Свободи, буд. 1, за спеціальністю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 23.04.2019 № сп/1651 
 
 54 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО 
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" 
Місцезнаходження: м.Чернігів, просп. Миру, буд. 217 
Ідентифікаційний код: 08734598 
Рішення про видачу ліцензії від 10.12.2015 № 873 
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 та 
наявність персоналу установи. 

Реєстраційне досьє від 04.01.2019 № сп/110 
 
 55 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД-
АТЛАНТ" 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 48 
Ідентифікаційний код: 36733489 
Ліцензія від 06.12.2012 серії АЕ № 196131 
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 Лікувально-діагностичному центрі, спеціальностями: 
онкогінекологія, онкохірургія, онкологія, дитяча нефрологія, дитяча ортопедія і 
травматологія, судинна хірургія, дитяча хірургія, дитяча анестезіологія. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1680 
 

 56 ФОП Новіков Сергій Ігорович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гоголя, 5, кв. 44 
Ідентифікаційний код: 2430500957 
Ліцензія від 23.10.2014 серії АЕ № 571398 
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, 
наявність персоналу. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1681 
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 57 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
УКРАЇНИ" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Щербаня, буд. 6 
Ідентифікаційний код: 38431598 
Рішення про видачу ліцензії від 18.08.2016 № 870 
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 місцезнаходження суб’єкта господарювання. 
Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1685 

 
 58 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕВО 
УКРАЇНА" 
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Північна,  буд. 2/58 А 
Ідентифікаційний код: 34709124 
Ліцензія від 26.12.2011 серії АГ № 599651 
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.Черкаси, вул. Самійла Кішки, буд. 210/1. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1686 
 
 59 ФОП Манюк Ірина Володимирівна 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Хотинський р-н, м.Хотин, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 11 
Ідентифікаційний код: 3156021822 
Ліцензія від 03.05.2012 серії АГ № 598982 
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 медичної практики на: Чернівецька обл., Хотинський р-н, 
м.Хотин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 11-А. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1682 
 
 60 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" 
МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Межівський р-н, смт Межова, вул. 
Сонячна, буд. 12 
Ідентифікаційний код: 01988410 
Ліцензія від 10.01.2012 серії АГ № 597484 
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 24.04.2019 № сп/1687 
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 61 ФОП Харченко Наталія Вікторівна 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, село Червона Слобода, вул. 
Дорошенка, 9 
Ідентифікаційний код: 3041315529 
Ліцензія від 14.03.2014  серії АЕ № 283282 
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, просп. Хіміків, буд. 52, за спеціальностями: стоматологія, хірургічна 
стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1688 
 
 62 ФОП Фатєєва Тетяна Валеріївна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Щербини, буд. 2, кв. 59 
Ідентифікаційний код: 2466512708 
Ліцензія від 08.01.2014 серії АЕ № 282102 
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:  
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Центральна, буд. 69, за спеціальністю: 
дитяча ортопедія і травматологія. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1689 
 
 63 ФОП Чернявський Станіслав Ігорович 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Надрічна, буд. 84 
Ідентифікаційний код: 3241516110 
Рішення про видачу ліцензії від 08.12.2016 № 1313 
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, вул. Володимира Антоновича, буд. 61, прим. 3, за спеціальностями: 
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1690 
 
 64 ФОП Соловей Степан Іванович 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул.Технічна, буд. 14 
Ідентифікаційний код: 2484501996 
Ліцензія від 10.03.2011 серії АГ № 570749 
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.Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, буд. 14, за спеціальностями: стоматологія, 
ортодонтія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 
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справа; 
 
про припинення провадження господарської діяльності з медичної практики за адресою: 
м.Івано-Франківськ, вул.Толстого, буд. 2. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1691 
 
 65 ФОП Литвиненко Роман Вікторович 
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське, вул. 
Лермонтова, буд. 20, кв. 61 
Ідентифікаційний код: 3133302876 
Рішення про видачу ліцензії від 01.06.2018 № 1043 
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. Молочна, буд. 11, за спеціальностями: хірургічна стоматологія, 
стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1692 
 
 66 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5" 
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 2 
Ідентифікаційний код: 37861807 
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 місце провадження діяльності:  
Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №8: Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, вул. Військове містечко-33, буд. 14, за спеціальностями: загальна 
практика - сімейна медицина, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодших 
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа; 
 
Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №9: Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, вул. Шиферна, буд. 35А, за спеціальностями: терапія, педіатрія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, 
акушерська справа. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1693 
 

 67 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
"ІНТЕРСОНО" 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Антоновича, буд. 102 
Ідентифікаційний код: 31589486 
Ліцензія від 11.03.2010 серії АВ № 526481 
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:  
Лікувально-консультативне відділення №3 Медичного центру: Львівська обл., м.Львів, 
вул. Професора Ковалика, буд. 1а, за спеціальностями: організація і управління 
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, 
дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча 
дерматовенерологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча урологія, дитяча 
хірургія, ендоскопія, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, 
неврологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, 
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, пульмонологія, проктологія, ревматологія, 
стоматологія, судинна хірургія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова 
діагностика, урологія, хірургічна стоматологія, хірургія, рентгенологія; за 
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа,  
сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1694 
 

 68 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОВІР'Я" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 5 
Ідентифікаційний код: 21992632 
Ліцензія від 01.11.2012 серії АД № 071116 
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 адресами: 
за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 5, спеціальністю: 
кардіологія; 
за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 8, спеціальностями: 
онкохірургія, хірургія, ортопедія і травматологія, ендокринологія, неврологія, загальна 
практика - сімейна медицина. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1695 
 
 69 ФОП Ягмур Мохаммед Н.М. 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. 
227, кв. 3 
Ідентифікаційний код: 3057625233 
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 відновлення провадження господарської дільності з медичної практики за 
спеціальністю: ультразвукова діагностика. 

Реєстраційне досьє від 24.04.2019 № сп/1697 
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 70 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛ 
ВЕНТЕРА ГРУП" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Срібнокільська, буд. 20 
Ідентифікаційний код: 38833697 
Ліцензія від 23.07.2014 серії АЕ № 459274 
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 «Оксфорд Медікал» (Ірпінська філія): Київська обл., м.Ірпінь,  
вул. Університетська, буд. 2/1, корпус 3, за спеціальностями: організація і управління 
охороною здоров'я, ендокринологія, гастроентерологія, неврологія, кардіологія, терапія, 
загальна практика - сімейна медицина, акушерство і гінекологія, урологія, 
отоларингологія, хірургія, ультразвукова діагностика, анестезіологія, педіатрія, 
дерматовенерологія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, проктологія, ендоскопія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 25.04.2019 № сп/1712 
 

 71 ФОП Дзюба Уляна Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Щорса, буд. 20, кв. 3 
Ідентифікаційний код: 2193923462 
Ліцензія від 12.07.2012 серії АД № 063718 
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: лабораторна імунологія, вірусологія, 
бактеріологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна 
справа (гігієна). 

Реєстраційне досьє від 02.05.2019 № сп/1749 
 

 72 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 в медичному центрі спеціальностями: урологія, 
ревматологія, проктологія; 
 
 
 
 



 21

 

про вилучення з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання провадить 
медичну практику, спеціальності: дитяча нейрохірургія; 
 
про зміну найменування суб’єкта господарювання. 

Реєстраційне досьє від 10.05.2019 № сп/1835 
 

Всього: 72  справи 
 
 
 
Заступник Міністра                                                                          Роман ІЛИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бондар В.Є. 200-08-17 


