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ОТРИМАННЯ КОПІЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ

Які документи і куди треба подавати для отри-

мання копії ліцензії на провадження господар-

ської діяльності з медичної практики? 

У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого відокремленого 
підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно 
з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензу-
вання заяву про видачу копії ліцензії за відповідною формою. 

За нормами Ліцензійних умов провадження господарської діяль-
ності з медичної практики, затверджених наказом МОЗ України від 
2 лютого 2011 р. № 49, зі змінами, внесеними наказом МОЗ України 
від 30 листопада 2012 р. № 981 (далі — Ліцензійні умови), до заяви 
про видачу копії ліцензії додаються документи згідно зі статтею 10 За-
кону України «Про ліцензування певних видів господарської діяль-
ності» від 1 червня 2000 р. № 1775-III. 

Процедура отримання копії ліцензії на медичну практику мало чим 
відрізняється від процедури отримання ліцензії.

Для отримання копії ліцензії суб’єкт господарювання подає: 
• заяву встановленого зразка;
• висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

(далі — висновок СЕС) про відповідність наявних приміщень 
відокремленого структурного підрозділу чи філії вимогам сані-
тарних норм і правил, в якому вказуються лікарські спеціальнос-
ті та спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, 
за якими планується проведення діяльності з медичної практи-
ки у відокремленому підрозділі чи філії;
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• відомості (за такою ж формою, що і для отримання ліцензії), а саме: 
Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної 
бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської 
діяльності;
Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-пра-
во вих документів, у тому числі нормативних документів з питань стан-
дартизації, необхідних для провадження медичної практики;
Відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу із заз-
наченням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи 
за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду 
господарської діяльності.

Документи подаються до «Єдиного вікна» МОЗ України за адресою: 
м. Київ, вул. Ушинського, 40. Подані документи розглядаються ліцензійною 
комісією Міністерства охорони здоров’я України протягом 10 робочих днів 
відповідно до статті 11 Закону України «Про ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-III. 

Про видачу копії ліцензії заявника повідомляють у письмовій формі лис-
том, який надсилається на адресу місцезнаходження юридичної особи (юри-
дичну адресу) або на адресу проживання фізичної особи — підприємця. 

Тільки після отримання такого листа ліцензіат сплачує за видачу копії 
ліцензії суму в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів грома-
дян (17 грн). Плата вноситься до місцевого бюджету за місцем проваджен-
ня діяльності ліцензіата. Реквізити для оплати можна уточнити в місцевому 
управлінні Державного казначейства України чи в районній податковій ін-
спекції. 

Оригінал квитанції про сплату за видачу копії ліцензії на медичну практи-
ку надсилається до МОЗ України поштою або подається через «Єдине вік-
но». Разом з оригіналом квитанції варто подати якісну копію попередньо ви-
даної ліцензії на медичну практику, це пришвидшить видачу копії ліцензії.

Копія ліцензії видається не на кольоровому, а на чорно-білому бланку, 
тобто на копії оригінального бланка ліцензії. В нижньому лівому куті цього 
бланка вказується адреса структурного підрозділу або філії та проставляєть-
ся печатка Міністерства охорони здоров’я України.

Саме копія ліцензії із зазначеною на бланку адресою є єдиним докумен-
том, що дозволяє здійснювати медичну практику у структурному підрозділі. 

Здійснення медичної практики в структурному підрозділі без отримання 
копії ліцензії за місцем провадження діяльності є грубим порушенням Лі-
цензійних умов, за яке ліцензіата можуть притягнути до кримінальної відпо-
відальності. 


