
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

Київ 
05.07.2019          № 1553 

 
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», абзацу тридцять першого підпункту 8 пункту 4 
Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, 
наказів Міністерства охорони здоров’я України від 19 травня 2016 року 
№ 465 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ України»                          
(зі змінами) та від 31 серпня 2012 року № 677 «Про затвердження 
Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України» (зі змінами) 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 69 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається. 
 
2. Видати ліцензію на провадження господарської діяльності банків 

пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, 
затвердженим Міністерством охорони здоров’я України 1 ліцензіату згідно з 
переліком, що додається. 

 
3. Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської 

діяльності з медичної практики 56 здобувачам ліцензій згідно з переліком, 
що додається. 

 
4. Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 15 ліцензіатів згідно з переліком, що додається. 
 
5. Залучити до ліцензійних справ повідомлення 55 ліцензіатів про 

зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про 
отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 
практики, згідно з переліком, що додається. 
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6. Залучити до ліцензійних справ повідомлення 2 ліцензіатів про 
зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про 
отримання ліцензії на провадження господарської діяльності банків 
пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, 
затвердженим Міністерством охорони здоров’я України, та переліком, що 
додається. 

 
7. Відмовити в залученні до ліцензійних справ повідомлення 13 

ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до 
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 
медичної практики, згідно з переліком, що додається. 

 
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
Підстава: протокол № 25 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України 

від 05 липня 2019 року. 
 
 
 

Заступник Міністра       П. КОВТОНЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я  України 
05.07.2019 № 1553 

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності 

з медичної практики 
 1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА 
КЛІНІКА "ВЕРДЕ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Драгомирова, буд. 16А
Ідентифікаційний код:   41831464
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча алергологія, дитяча 
гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, 
дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, 
дитяча нефрологія, дитяча онкологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча пульмонологія, дитяча урологія, дитяча 
фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, дієтологія, загальна практика - 
сімейна медицина, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна 
фізкультура, медична психологія, неонатологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, 
функціональна діагностика, генетика медична, отоларингологія, офтальмологія, 
дерматовенерологія, наркологія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з  
медичною освітою:  санологія, лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, 
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Драгомирова, буд. 16-А

Реєстраційне досьє від 21.06.2019 № 01/2106-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних 
органів Державного казначейства)
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