
Перелік та порядок подачі документів на отримання ліцензії за видами діяльності

Вид діяльності Перелік документів Порядок подачі документів
Частина перша статті 10 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності»

передбачає подачу документів:

Медична практика ЗАЯВА        про отримання  
ліцензії на провадження
господарської діяльності

з медичної практики
(Додаток №1)

ВІДОМОСТІ     суб’єкта  
господарювання про

стан матеріально
технічної бази, наявність

персоналу із
зазначенням його

освітнього і
кваліфікаційного рівня

(Додаток №2)

ОПИС        документів, що  
додаються до заяви про
отримання ліцензії на

провадження
господарської діяльності

з медичної практики
(Додаток №3)

копія паспорта керівника
здобувача ліцензії (або

довіреної особи) із відміткою
органу державної податкової
служби про повідомлення про

відмову через свої релігійні
переконання від прийняття

реєстраційного номера
облікової картки платника
податків   (подається тільки  

фізичними особами -
підприємцями, які через свої

релігійні переконання
відмовляються від

прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків   та  

повідомили про це
відповідний орган державної

податкової служби);

Поштовим
відправленням

з описом
вкладення

Міністерство охорони здоров’я
Управління ліцензування та

контролю якості надання
медичної допомоги

01601, м.Київ, вул.
Грушевського, 

буд. 7, тел.: (044) 200-08-17 

 Нарочно з
описом у двох
примірниках

Центр адміністративних послуг 
МОЗ України «Єдине вікно»

(знаходиться на базі ДП
«Державний експертний центр

МОЗ України»

м.Київ, вул. Смоленська, буд.
10,    (ст. метро «Шулявська»)  

тел.:  (044) 451-79-02

Графік роботи:
Понеділок - четвер 9.00 -

17.30, п'ятниця 9.00 - 16.30
(обідня перерва з 13:00 до

14:00). 
Вихідні: субота і неділя.

в
електронному

вигляді за
допомогою

порталу
електронних

сервісів
юридичних

осіб, фізичних
осіб -

підприємців та
громадських
формувань

Порядок подання до органу
ліцензування документів в

електронній формі
затверджений постановою

Кабінету Міністрів України від
24.05.2017 № 363,

(знаходиться на стадії
розробки)

ЗВЕРТАЄМО  УВАГУ: При  зверненні  особисто
(наручно), здобувач ліцензії повинен мати при собі
оригінал документу, що посвідчує особу.

https://www.google.com.ua/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,+10,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4518421,30.4467083,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40d4cc259a110735:0xa9dd0e2c92e208f2!2z0YPQuy4g0KHQvNC-0Lv
https://www.google.com.ua/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,+10,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4518421,30.4467083,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40d4cc259a110735:0xa9dd0e2c92e208f2!2z0YPQuy4g0KHQvNC-0Lv
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При  зверненні уповноваженої  особи здобувача
ліцензії  необхідно  мати  при  собі  довіреність  на
подачу  документів (довіреність  повинна  містити:
назву  органу  до  якого  подаються  документи,  дату
видачі довіреності та термін дії, перелік прав на дії
уповноваженої  особа  та  зразок  її  підпису  ін.) та
оригінал документу, що посвідчує особу (зазначений
у цій довіреності).

Діяльності банків
пуповинної крові,

інших тканин і
клітин людини

згідно з переліком,
затвердженим
Міністерством

охорони здоров’я
України

ЗАЯВА     
про отримання ліцензії

на провадження
господарської діяльності
банків пуповинної крові,

інших тканин і клітин
людини

(Додаток №1)

ВІДОМОСТІ     
про стан матеріально-
технічної бази суб’єкта

господарювання,
наявність персоналу із

зазначенням його
освітнього і

кваліфікаційного рівня,
необхідних для
провадження

господарської діяльності
банків пуповинної крові,

інших тканин і клітин
людини

(Додаток №2)

ОПИС     
документів, що

додаються до заяви про
отримання ліцензії на

провадження
господарської діяльності
банків пуповинної крові,

інших тканин і клітин
людини

(Додаток №3)

копія паспорта керівника
здобувача ліцензії (або

довіреної особи) із відміткою
органу державної податкової
служби про повідомлення про

відмову через свої релігійні
переконання від прийняття

Поштовим
відправленням

з описом
вкладення

Міністерство охорони здоров’я
Управління ліцензування та

контролю якості надання
медичної допомоги

01601, м.Київ, вул.
Грушевського, 

буд. 7, тел.: (044) 200-08-17
 

Нарочно з
описом у двох
примірниках

Центр адміністративних послуг 
МОЗ України «Єдине вікно»

(знаходиться на базі ДП
«Державний експертний центр

МОЗ України»

м.Київ, вул. Смоленська, буд.
10,    (ст. метро «Шулявська»)  

тел.:  (044) 451-79-02

Графік роботи:
Понеділок - четвер 9.00 -

17.30, п'ятниця 9.00 - 16.30
(обідня перерва з 13:00 до

14:00). 
Вихідні: субота і неділя.

в
електронному

вигляді за
допомогою

порталу
електронних

сервісів
юридичних

осіб, фізичних
осіб -

підприємців та
громадських
формувань

Порядок подання до органу
ліцензування документів в

електронній формі
затверджений постановою

Кабінету Міністрів України від
24.05.2017 № 363,

(знаходиться на стадії
розробки)

ЗВЕРТАЄМО  УВАГУ: При  зверненні  особисто
(наручно), здобувач ліцензії повинен мати при собі
оригінал документу, що посвідчує особу.

При  зверненні уповноваженої  особи здобувача

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1124-12/paran13#n13
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https://www.google.com.ua/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,+10,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4518421,30.4467083,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40d4cc259a110735:0xa9dd0e2c92e208f2!2z0YPQuy4g0KHQvNC-0Lv
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реєстраційного номера
облікової картки платника
податків   (подається тільки  

фізичними особами -
підприємцями, які через свої

релігійні переконання
відмовляються від

прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків   та  

повідомили про це
відповідний орган державної

податкової служби);

ліцензії  необхідно  мати  при  собі  довіреність  на
подачу  документів (довіреність  повинна  містити:
назву  органу  до  якого  подаються  документи,  дату
видачі довіреності та термін дії, перелік прав на дії
уповноваженої  особа  та  зразок  її  підпису  ін.) та
оригінал документу, що посвідчує особу (зазначений
у цій довіреності).

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19

