
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ 02.04.2020 № 761

Про ліцензування медичної практики 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», абзацу тридцятого 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 31 серпня 2012 року № 677 «Про 
затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України» та наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 07 листопада 2019 року № 2251 
«Про затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ України», протоколу № 12 
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України від 05 березня 2020 року 

НАКАЗУЮ: 

1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 
практики 117 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається:  27 
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХРИСТИНІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ХРИСТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ Місцезнаходження: Черкаська обл., Христинівський р-н,
м.Христинівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2 Ідентифікаційний код: 
02005473 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з 
медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною 
здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, 
ендокринологія, ендоскопія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча імунологія, 
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, 
онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, 
патологічна анатомія, підліткова терапія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, 
стоматологія, ультразвукова діагностика, терапія, урологія, хірургія, фтизіатрія, 
функціональна діагностика; за спеціальностями молодших спеціалістів з 
медичною освітою: акушерська справа, лабораторна справа (клініка), 
лабораторна справа (патологія), лікувальна справа, медична статистика, 
сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія за місцем 
провадження діяльності Черкаська обл., Христинівський р-н, м.Христинівка, вул.
Б.Хмельницького, буд. 2 Реєстраційне досьє від 26.02.2020 № 1063/Л 



Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: сума до 
сплати - 2102 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)


