
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наказ Міністерства 
 охорони здоров'я  України 
 12.07.2019 № 1614 
 

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 
"СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ" 
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Миру, буд. 10-Б 
Ідентифікаційний код: 24832478 
Рішення про видачу ліцензії від 23.05.2019 № 1161 
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 закладу. 

Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2227 

 2 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Пекарська, 69-Б 
Ідентифікаційний код: 03078209 
Рішення про видачу ліцензії від 13.12.2018 № 2337 
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 центру . 

Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2228 
 

 3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, смт Талалаївка,  
вул. Центральна, буд. 63 
Ідентифікаційний код: 38744335 
Рішення про видачу ліцензії від 22.11.2018 № 2162 
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., Талалаївський р-н, с. Болотниця,  
вул. 40-річчя Перемоги, буд. 16, переліку спеціальностей, за якими суб’єкт 
господарювання має намір провадити медичну практику, спеціальністю: загальна 
практика - сімейна медицина та вилучення з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт 
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господарювання провадить медичну практику, спеціальність: педіатрія. 
Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2229 

 4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА 
МАЛОІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ "ВІТАЛ" 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Здоров'я, буд. 1 
Ідентифікаційний код: 41275081 
Рішення про видачу ліцензії від 07.03.2018 № 454 
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: ортопедія і травматологія, ендокринологія, гастроентерологія. 

Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2231 

 5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 
МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ" 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Блока, буд. 30 
Ідентифікаційний код: 34625647 
Ліцензія від 01.08.2013 серії АЕ № 281092 
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 10.06.2019 № сп/2235 

 6 ФОП Рибачук Олена Валеріївна 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Івана Миколайчука, 13, кв.45 
Ідентифікаційний код: 2891508889 
Рішення про видачу ліцензії від 06.04.2017 № 377 
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: офтальмологія. 

Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2238 

 7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕРНЕШНЛ МЕДІКАЛ ЦЕНТР" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Багговутівська, буд. 14 
Ідентифікаційний код:  38920119 
Ліцензія від 07.11.2013 серії АЕ № 281505 
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 10.06.2019 № сп/2239 
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 8 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ №3" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Панікахи, буд. 53 
Ідентифікаційний код: 37899762 
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 щодо оновлення відомостей про стан матеріально-технічної бази, 
наявність персоналу  центру. 

Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2240 

 9 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ 
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Васильків, вул. Декабристів, буд. 87 
Ідентифікаційний код: 38312395 
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:  
Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. Київська, буд. 86, за 
спеціальностями: загальна практика - сімейна медицина, хірургія, ультразвукова 
діагностика, педіатрія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа; 
Київська обл., Васильківський р-н, с.Іванковичі, вул. Соборна, буд. 100Ф, за 
спеціальностями: загальна практика - сімейна медицина, ультразвукова діагностика; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська 
справа; 
Київська обл., Васильківський р-н, с.Безп'ятне, вул. Васильківська, буд. 62В, за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська 
справа;  
Київська обл., Васильківський р-н, с.Пшеничне, вул. Лесі Українки, буд. 8, за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа; 
Київська обл., Васильківський р-н, с.Мар'янівка, вул. Декабристів, буд. 11Б, за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа; 
про розширення за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Путрівка,  
вул. Путрівська, буд. 119Б, переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання 
має намір провадити медичну практику, спеціальністю: загальна практика - сімейна 
медицина. 

Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2241 
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 10 ФОП Михайлів Леся Михайлівна 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул. Замкова,  
буд. 1 
Ідентифікаційний код: 2892309082 
Ліцензія від 25.06.2015 серії АЕ № 638935 
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. Мазепи Гетьмана, буд. 1, прим. 105, за спеціальностями: загальна 
практика - сімейна медицина, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших 
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2242 

 11 ФОП Пелех Оксана Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ахматової, буд. 16-Б, кв. 101 
Ідентифікаційний код: 3031105085 
Рішення про видачу ліцензії від 22.12.2018 № 2162 
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 з 01.07.2019 провадження господарської дільності з 
медичної практики ліцензіатом. 

Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2243 

 12 ФОП Орлова Світлана Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 120, корпус 3, кв. 64 
Ідентифікаційний код: 2311603965 
Ліцензія від 23.04.2015 серії АЕ № 638587 
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 Українии відомості: 
 

про відновлення з 01.07.2019 провадження господарської діяльності з медичної практики 
за адресою: м.Київ, вул. А.Ахматової, буд. 31. 

Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2244 
 

 13 ФОП Рубан Тетяна Владиславівна 
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 6, кв. 3 
Ідентифікаційний код: 3106306662 
Рішення про видачу ліцензії від 25.04.2019 № 973 
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, лікарською спеціальністю: стоматологія. 
Реєстраційне досьє від 10.06.2019 № сп/2245 

 14 ФОП Дерипаска Олександр Васильович 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Артема, буд. 90, кв. 16 
Ідентифікаційний код: 2461416862 
Ліцензія від 20.12.2012 серії АЕ № 196125 
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 10.06.2019 № сп/2247 

 15 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум,  
вул. Партизанська/Зоряна, буд. 65/1А 
Ідентифікаційний код: 38732879 
Рішення про видачу ліцензії від 11.10.2018 № 1848 
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). 

Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2252 

 16 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОТ" 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Сергія Тюленіна, буд. 23 
Ідентифікаційний код: 23852869 
Ліцензія від 16.09.2010 серії АВ №567016 
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: анестезіологія, дитяча 
анестезіологія. 

Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2253 
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 17 ФОП Сташків Мар'яна Петрівна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село Угринів,  
вул. Тролейбусна, буд. 32, кв. 163 
Ідентифікаційний код: 3347410261 
Рішення про видачу ліцензії від 13.04.2018 № 715 
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. Мельника, буд. 10, корп. 7, за спеціальностями: терапевтична 
стоматологія, стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/225 

 18 ФОП Штурмак Василь Миколайович 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Черніїв, 
вул.Сонячна, буд.11 
Ідентифікаційний код: 2631614352 
Ліцензія від 31.05.2012 серії АГ № 598340 
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. Мельника, буд. 10, корп. 7, за спеціальностями: терапевтична 
стоматологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна 
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 
справа. 

Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2256 

 19 ФОП Труханівська Оксана Юріївна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Болехів, село Сукіль, вул. І.Франка, 
буд. 4 
Ідентифікаційний код: 3344205107 
Рішення про видачу ліцензії від 13.04.2018 № 715 
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. Мельника, буд. 10, корп. 7, за спеціальностями: терапевтична 
стоматологія, стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2257 
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 20 ФОП Бухал Віра Михайлівна 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. А.Гаврилюка, 
буд. 15 
Ідентифікаційний код: 2411019266 
Рішення про видачу ліцензії від 09.07.2015 № 421 
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 11.06.2019 № сп/2258 

 21 ФОП Швирло Сергій Володимирович 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, пр-т Жовтневий, буд. 340, корпус 2, кв. 5 
Ідентифікаційний код: 3217807453 
Ліцензія від 16.01.2014 серії АЕ № 282488 
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. 

Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2259 

 22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "СЕХМЕТ" 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Ковпака, буд. 22 
Ідентифікаційний код: 40428757 
Рішення про видачу ліцензії від 30.06.2016 № 639 
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 №1 медичного центру: Сумська обл., м.Глухів, вул. Києво-Московська,  
буд. 47, за спеціальностями: терапія, хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка). 

Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2260 

 23 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАЛТІС" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вербицького, буд. 22/1, кв. 249 
Ідентифікаційний код: 31989876 
Ліцензія від 07.10.2011 серії АГ № 603357 
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 11.06.2019 № сп/2264 
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 24 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПЕКТ 
ДЕНТАЛ ІФ" 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Гната Хоткевича, буд.75А, корпус 2, 
кв. 27 
Ідентифікаційний код: 40591239 
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 щодо оновлення відомостей про стан матеріально-технічної бази, 
наявність персоналу медичного центру. 

Реєстраційне досьє від 11.06.2019 № сп/2265 

 25 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"КАХОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КАХОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Каховка, вул. Михайла Жука, буд. 36 
Ідентифікаційний код: 38740016 
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 розширення за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Зелений Під,  
вул. Перекопська, буд.1-а, переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має 
намір провадити медичну практику, спеціальностями: терапія, педіатря. 

Реєстраційне досьє від 12.06.2019 № сп/2269 

 26 ФОП П'ятковський Костянтин Олександрович 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Полковника Розумовського, 
буд. 19 
Ідентифікаційний код: 3067803133 
Рішення про видачу ліцензії від 29.09.2016 № 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 та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про зміну місця реєстрації фізичної особи-підприємця. 
Реєстраційне досьє від 12.06.2019 № сп/2270 
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 27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №5 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ" 
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, село Липці, вул. Пушкінська, 
буд. 109 
Ідентифікаційний код: 38008907 
Рішення про видачу ліцензії від 19.07.2018 № 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 розширення за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, село Липці,  
вул. Пушкінська, буд. 109, переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання 
має намір провадити медичну практику, спеціальностями: ультразвукова діагностика, 
клінічна лабораторна діагностика, неврологія, офтальмологія, хірургія, отоларингологія, 
стоматологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, функціональна діагностика; 
за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  лабораторна справа 
(клініка). 

Реєстраційне досьє від 12.06.2019 № сп/2271 

 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 тимчасове призупинення провадження господарської дільності з медичної практики за 
спеціальностями: ультразвукова діагностика, ортопедія і травматологія, психотерапія, 
ендокринологія, проктологія. 

Реєстраційне досьє від 12.06.2019 № сп/2272 

 29 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АКТИВ-МЕДІКАЛ" 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, просп.  Леніна, буд. 71-А 
Ідентифікаційний код: 38170144 
Ліцензія від 31.05.2012 серії АГ № 600167 
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.Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2/1, переліку 
спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір провадити медичну практику, 
спеціальностями: стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 12.06.2019 № сп/2274 
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 30 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЦИНСЬКІ СИСТЕМИ І 
ТЕХНОЛОГІЇ" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Батумська, буд. 7-А 
Ідентифікаційний код: 23935503 
Ліцензія від 07.11.2013 серії АЕ № 281582 
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 структурних підрозділів Медичного 
центру.  

Реєстраційне досьє від 12.06.2019 № сп/2277 
 

 31 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 
ЛІКАРНЯ №2" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. О.Олеся, буд. 13 
Ідентифікаційний код:   01111032 
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 щодо змін у кадровому складі закладу.  

Реєстраційне досьє від 12.06.2019 № сп/2278 

 32 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮЖКОКС" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Вячеслава 
Чорновола, буд. 1 
Ідентифікаційний код: 05393079 
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. 

Реєстраційне досьє від 12.06.2019 № сп/2279 

 33 ФОП Чорненький Роман Ігорович 
Місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Лісна,  
буд. 5 
Ідентифікаційний код: 3135718515 
Рішення про видачу ліцензії від 21.04.2016 № 376 
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: 
Волинська обл., м.Ківерці, вул. Визволителів, буд. 4, за спеціальностями: стоматологія, 
хірургічна стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа, стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 12.06.2019 № сп/2280 
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 34 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 розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 
провадити медичну практику, спеціальністю: хірургічна стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2281 

 35 ФОП Бровченко Тетяна Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Березинська, буд. 45, кв. 87 
Серія та номер паспорта: АН245546 
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 та внести до Ліцензійного реєстру МОЗ України відомості: 
 

про розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 
провадити медичну практику, спеціальністю: ортопедична стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2282 

 36 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАССА" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, узвіз Ярмарковий, буд. 7/9 
Ідентифікаційний код: 39827485 
Рішення про видачу ліцензії від 12.11.2015 № 747 
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: анестезіологія. 

Реєстраційне досьє від13.06.2019 № сп/2283 

 37 ФОП Черноус Дар'я Андріївна 
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Шостка, вул. Кшенського, буд. 17 а 
Ідентифікаційний код: 3037403802 
Ліцензія від 06.03.2014 серії АЕ № 283156 
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: неврологія, хірургія, онкологія. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2284 
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 38 ФОП Слободяник Катерина Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Депутатська, буд. 17/6, кв. 16 
Ідентифікаційний код: 3064807246 
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 розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 
провадити медичну практику, лікарською спеціальністю: ортопедична стоматологія. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2285 

 39 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГАСТРОЦЕНТР" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Метрологічна, буд. 17/1, прим. 2 
Ідентифікаційний код: 41181858 
Рішення про видачу ліцензії від 13.04.2018 № 715 
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 13.06.2019 № сп/2286 

 40 ФОП Гетун Олексій Володимирович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Бережани, с.Лісники, вул. Монастирок, 
буд. 16 
Ідентифікаційний код: 2726809675 
Рішення про видачу ліцензії від 17.11.2016 № 1243 
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 13.06.2019 № сп/2287 

 41 ФОП Давидюк Ольга Володимирівна 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Тиха, буд. 51 
Ідентифікаційний код: 2549103667 
Ліцензія від 12.06.2014  серії АЕ № 459528 
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 
медичного кабінету. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2288 
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 42 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє,  
вул. Лікарняна, буд. 6А 
Ідентифікаційний код: 40835473 
Рішення про видачу ліцензії від 02.03.2017 № 197 
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:  
Поліклінічне відділення: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Приозерна, буд. 4, за 
спеціальностями: наркологія, акушерство і гінекологія, пульмонологія, хірургія, 
кардіологія, дерматовенерологія, неврологія, дитяча хірургія, ревматологія, 
ендокринологія, стоматологія, терапія, дитяча неврологія, психіатрія, клінічна 
лабораторна діагностика, офтальмологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, 
отоларингологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія; за 
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, 
рентгенологія, лабораторна справа (клініка),  сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2289 

 43 ФОП Кириченко Олена Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2, кв. 58 
Ідентифікаційний код: 2545608341 
Ліцензія від 09.12.2010 серії АГ № 571188 
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: хірургічна стоматологія, ортопедична 
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія; спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою: сестринська справа. Адреса провадження діяльності: м.Дніпро,  
просп. Слобожанський, буд.111, прим. 64. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2290 

 44 ФОП Роженюк Наталія Валентинівна 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 14, кв.11 
Ідентифікаційний код: 2727914882 
Ліцензія від 07.11.2013 серії АЕ № 282943 
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 
кабінету. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2291 
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 45 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСА ДЕНТ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Воровського, 7-Б, кв.53 
Ідентифікаційний код: 35649983 
Ліцензія від 01.08.2013 серії АЕ № 197455 
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 медичного центру: м.Київ, вул. Ісаакяна, буд. 1, за 
спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична 
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, дитяча 
стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа, рентгенологія. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2292 

 46 ФОП Шимченко Олександр Олександрович 
Місцезнаходження: м.Київ, пр-т Повітрофлотський, буд.52, кв.25 
Ідентифікаційний код: 3372107051 
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 розширення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір 
провадити медичну практику, спеціальностями: ортопедична стоматологія, ортодонтія, 
хірургічна стоматологія; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2293 

 47 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РЕАБІЛІТІ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Механізаторів, буд. 2 
Ідентифікаційний код: 42678342 
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 щодо змін у кадровому складі медичного центру. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2294 

 48 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНАМЕД" 
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, буд. 38 
Ідентифікаційний код: 36576876 
Ліцензія від 20.11.2014 серії АЕ № 571577 
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 в медичному центрі, спеціальністю: клінічна імунологія. 
Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2295 

 49 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 М. ВІННИЦІ" 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Миколи Зерова, буд. 13 
Ідентифікаційний код: 35527334 
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 розширення за адресою: м.Вінниця, вул. Москаленка, буд. 42, переліку 
спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання має намір провадити медичну практику, 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка); 
 
про вилучення з переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання провадить 
медичну практику, спеціальність молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна 
справа. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2296 

 50 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ-
ВІННЕР" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Рогальова, буд. 9, кв. 119 
Ідентифікаційний код: 39336307 
Рішення про видачу ліцензії від 27.08.2015 № 551 
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. Ламана, буд. 171, за спеціальностями: організація і 
управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, алергологія, гастроентерологія, 
дерматовенерологія, ендокринологія, кардіологія, неврологія, нефрологія, 
отоларингологія, офтальмологія, ортопедія і травматологія, професійна патологія, 
психіатрія, ревматологія, терапія, хірургія, функціональна діагностика, педіатрія, 
неонатологія, дитяча алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча ортопедія і травматологія, 
дитяча хірургія, дитяча урологія, дитяча імунологія, дитяча ендокринологія, дитяча 
гінекологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча 
нефрологія, дитяча гастроентерологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, 
анестезіологія, загальна практика - сімейна медицина, гематологія, дієтологія, ендоскопія, 
наркологія, онкогінекологія, онкологія, проктологія, пульмонологія, психофізіологія, 
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фізична та реабілітаційна медицина; за 
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), лікувальна справа. 

Реєстраційне досьє від 13.06.2019 № сп/2297 
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 51 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА 
ПОЛІКЛІНІКА" 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 1 
Ідентифікаційний код: 04543022 
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 щодо змін у кадровому складі закладу. 

Реєстраційне досьє від 14.06.2019 № сп/2298 

 52 ФОП Патер Андріана-Оксана Ярославівна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Костя Левицького, буд. 42, кв. 6 
Ідентифікаційний код: 2549214620 
Ліцензія від 01.09.2011 серії АГ № 603084 
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, просп. Червоної Калини, буд. 29 "а", за спеціальностями: офтальмологія, 
дитяча офтальмологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа; 
 
про зміну місця реєстрації фізичної особи-підприємця. 

Реєстраційне досьє від 14.06.2019 № сп/2299 

 53 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВМАКС" 
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Лозова, вул. Чехова, буд. 54 
Ідентифікаційний код: 37984543 
Ліцензія від 23.02.2012 серії АГ № 598568 
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.Васильків, вул. Чехова, буд. 10А, за спеціальностями: організація і 
управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина,; за спеціальністю 
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 21.06.2019 № сп/2383 

 54 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЖЕРОН" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 67 
Ідентифікаційний код: 38663068 
Рішення про видачу ліцензії від 14.02.2019 № 330 
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:  
Відділення №1 медичного центру: м.Київ, вул. Тимошенка, буд. 13-а, за 
спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, акушерство і 
гінекологія, ультразвукова діагностика, ендокринологія, генетика медична, клінічна 
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лабораторна імунологія, генетика 
лабораторна, вірусологія, бактеріологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа (клініка). 

Реєстраційне досьє від 26.06.2019 № сп/2415 

 55 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКМ-
АЛЬЯНС" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 10 
Ідентифікаційний код: 37074984 
Ліцензія від 08.06.2012 серії АГ № 598403 
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 №1 медичного центру: м.Київ, просп. Голосіївський, буд. 27, офіс 112, 112а, 
за спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія, хірургія, судинна хірургія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 

Реєстраційне досьє від 27.06.2019 № сп/2431 
Всього: 55  справ 

 
Заступник Міністра  Павло КОВТОНЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даценко Леся 200-08-17 
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