
На виконання Порядку формування і ведення Ліцензійного реєстру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.08.2020 № 755, Ліцензійний реєстр МОЗ з медичної практики в електронному форматі 

функціонує на вебсайті МОЗ в розділі «Ліцензування», вкладка «Ліцензійний реєстр МОЗ» та є офіційним 
джерелом інформації щодо суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної 

практики на підставі ліцензії, виданої МОЗ 
 

 
(перейти до Ліцензійного реєстру МОЗ можна відсканувавши QR-код) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
 

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua, 
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925 

*В И Т Я Г 

відомостей з Ліцензійного реєстру МОЗ з медичної практики 

*Витяг сформований за допомогою бази даних Ліцензійного реєстру МОЗ України з медичної практики на вимогу ліцензіата. 
Примітка: частина перша статті 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» визначає , що видача ліцензії - 
надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному 

реєстрі 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛ 
АДВАНСТ" 

Місцезнаходження/проживання: Харківська обл., м.Харків, пр-т Московський, буд.257 
Ідентифікаційний код: 43703222 
Рішення про видачу ліцензії від 15.12.2020 № 2915 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 30-А, за 
спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, проктологія, 
акушерство і гінекологія, урологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, 
гастроентерологія, неврологія, дитяча неврологія, кардіологія, терапія, алергологія, 
пульмонологія, ендоскопія, фізіотерапія, ультразвукова діагностика, хірургія, ендокринологія, 
дитяча дерматовенерологія, дитяча гастроентерологія, дитяча отоларингологія, педіатрія, 
дитяча пульмонологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча 
хірургія, дитяча ендокринологія, дитяча нефрологія, анестезіологія, інфекційні хвороби, 
дитячі інфекційні хвороби, ортопедія і травматологія, дитяча урологія, онкологія, хірургія 
серця і магістральних судин, гематологія, ревматологія, психіатрія, нефрологія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

місце провадження діяльності: Закарпатська обл., м.Ужгород, пр. Свободи, буд.43, за 
спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
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дерматовенерологія, урологія, ультразвукова діагностика, хірургія, проктологія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

місце провадження діяльності: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Велика Морська, 
буд.74/3, за спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, 
проктологія, акушерство і гінекологія, урологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, 
гастроентерологія, загальна практика - сімейна медицина, неврологія, дитяча неврологія, 
кардіологія, дитяча алергологія, ендоскопія, фізіотерапія, ультразвукова діагностика, хірургія, 
ендокринологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча гастроентерологія, дитяча 
отоларингологія, педіатрія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча кардіоревматологія, 
дитяча хірургія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, дитяча ендокринологія, анестезіологія, 
ортопедія і травматологія, дитяча урологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою: сестринська справа; 

місце провадження діяльності: Донецька обл., м.Маріуполь, пр. Металургів, буд.29, 
прим.56, за спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, проктологія, 
акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, ультразвукова діагностика, хірургія, 
гастроентерологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 
справа; 

місце провадження діяльності: Сумська обл., м.Суми, вул. Харківська, буд. 23, за 
спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
дерматовенерологія, ультразвукова діагностика, хірургія, проктологія, гастроентерологія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

місце провадження діяльності: Одеська обл., м.Одеса, вул. Рішельєвська, буд.68, за 
спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, проктологія, 
акушерство і гінекологія, урологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, 
гастроентерологія, терапія, загальна практика - сімейна медицина, неврологія, кардіологія, 
алергологія, дитяча алергологія, ендоскопія, фізіотерапія, ультразвукова діагностика, 
функціональна діагностика, хірургія, клінічна лабораторна діагностика, ендокринологія, 
дитяча дерматовенерологія, дитяча гастроентерологія, дитяча отоларингологія, педіатрія, 
онкохірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 
справа, лабораторна справа (клініка); 
місце провадження діяльності: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, пр. Дмитра 
Яворницького, буд. 107-А, за спеціальностями: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, 
дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча отоларингологія, ендокринологія, ендоскопія, 
загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, 
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онкохірургія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, 
отоларингологія, проктологія, пульмонологія, рентгенологія, судинна хірургія, терапія, 
ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю 
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 
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