
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З  
 

 Київ  
   

від 29 листопада 2021 року       № 2642 

 

Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної 

крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим 

Міністерством охорони здоров’я України 
 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», абзаців тридцятого, тридцять першого 

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 03 серпня 2021 року № 1620 «Про затвердження Положення про 

Ліцензійну комісію Міністерства охорони здоров’я України» та наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 24 липня 2020 року № 1679 «Про 

затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ України», протоколу                       

№ 54 засідання Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України 

від 25 листопада 2021 року, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 

практики 56 здобувачам ліцензій згідно з переліком (додаток 1). 
 

2. Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності 

з медичної практики 61 здобувачу ліцензій згідно з переліком (додаток 2). 
 

3. Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 8 ліцензіатів згідно з переліком (додаток 3). 
 

4. Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності 

банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, 

затвердженим Міністерством охорони здоров’я України 1 здобувачу ліцензії 

згідно з переліком (додаток 4). 
 

5. Пункт 36 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 30 квітня 2021 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1124-12/paran13#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90-2020-%D0%BF#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1124-12/paran13#n13
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року № 844 «Про ліцензування медичної практики», викласти у новій 

редакції: 

«36. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Місцезнаходження: м.Київ, Подільський р-н, вул. Г.Сковороди, буд. 2 

Ідентифікаційний код: 26199074 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

 

місце провадження діяльності: м.Київ, Подільський р-н, вул. Іллінська, 3/7, за 

спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія, ендокринологія, ендоскопія, 

епідеміологія, клінічна лабораторна діагностика, медична психологія, неврологія, 

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

проктологія, рентгенологія, судинна хірургія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова 

діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, 

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

 

місце провадження діяльності: м.Київ, Подільський р-н, вул. Кирилівська, 107, за 

спеціальностями: ендокринологія, епідеміологія, інфекційні хвороби, кардіологія, медична 

психологія, організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія, терапія, 

ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, 

рентгенологія; 

 

місце провадження діяльності: м.Київ, Подільський р-н, вул. Сковороди, 2, за 

спеціальністю: патологічна анатомія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: лабораторна справа (патологія) 

Реєстраційне досьє від 06.04.2021 № 1429/21/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 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)». 

 

6. Пункт 54 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 31 січня 2019 

року № 233 «Про ліцензування медичної практики», викласти у новій 

редакції: 

«54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КРИЖОПІЛЬСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт Крижопіль, вул. Данила 

Нечая, буд. 10 
Ідентифікаційний код:   01982560 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, 

ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна 
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діагностика, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, нейрохірургія, 

неонатологія, організація і управління охороною здоров'я, онкологія, ортопедія і 

травматологія, ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна 

анатомія, педіатрія, психіатрія, пульмонологія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична 

стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, 

функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, фтизіатрія; за спеціальністю 

молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, лабораторна справа 

(клініка), лабораторна справа (патологія), лабораторна справа (гігієна), лікувальна справа, 

лікувальна справа (невідкладні стани), медична статистика, рентгенологія,  сестринська 

справа, сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт Крижопіль, вул. Данила Нечая, буд. 10 
 Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/24-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 1921 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 37 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 06 липня 2021 

року № 1365 «Про ліцензування медичної практики», викласти у новій 

редакції: 

«37. ФОП Волошина Неллі Володимирівна 

Місцезнаходження: Київська обл., м.Обухів, вул.Київська, буд. 96, кв. 51 

Ідентифікаційний код: 2963517280 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Київська обл., м.Обухів, вул. Миру, буд.17-А, приміщ.№5, 

за спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, ендокринологія, 

загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, ультразвукова діагностика, урологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, 

сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 02.06.2021 № 2363/21/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 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. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Микичак І.В. 

 

Міністр                                                              Віктор ЛЯШКО 


