ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
27.09.2018 № 1758

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "НОВА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.
Гавриїла
Зелінського, буд. 8
Ідентифікаційний код: 42189114
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, гастроентерологія, дерматовенерологія, кардіологія, неврологія,
урологія, ортопедія і травматологія, хірургія, проктологія, ендоскопія, отоларингологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул. Гавриїла Зелінського, буд. 8
Реєстраційне досьє від 17.09.2018 № 01/1709-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

2 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
ДОПОМОГИ"

"ЦЕНТР

ПОКРОВСЬКОЇ

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Покровське,
вул. Соборна, буд. 118
Ідентифікаційний код: 37004278
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, акушерство і гінекологія, стоматологія,
організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа,
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сестринська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., Покровський р-н, силище Вишневе, пров. Спортивний, буд. 2А
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Катеринівка,вул. Падалки, буд. 21
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Романки, вул. Нова, буд. 3
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Маломихайлівка, вул. Центральна, буд. 26
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Просяна, вул. Весняна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с.Гаврилівка, вул. Чкалова, буд. 9
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Березове, вул. Молодіжна, буд. 9
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Андріївка, вул. Центральна, буд. 1А
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Великомихайлівка, вул. Біла, буд. 21
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Коломийці, вул. Набережна, буд. 33
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Покровське, вул. Соборнв, буд. 118
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 01/1809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

3 ФОП Осміловська Ірина Василівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Муроване, вул. Шевченка,
буд. 8, кв. 10
Ідентифікаційний код: 3062921344
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія, ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Повітряна, буд. 99
Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 02/1409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

4 ФОП Берестовська Наталія Миколаївна
Місцезнаходження: м.Суми, пров. лікаря З.Красовицького, буд. 4, кв. 12
Ідентифікаційний код: 2673216984
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності

м.Суми, вул. Петропавлівська, буд. 70
Реєстраційне досьє від 17.09.2018 № 02/1709-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

5 ФОП Магнич Вікторія Михайлівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Ільці, присілок
Флесівка
Ідентифікаційний код: 3299608387
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт Верховина, вул.
Повстання, буд. 1

Гуцульського

Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 02/1909-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

6 ФОП Зіненко Людмила Олександрівна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Леся Курбаса, буд. 5-А, кв. 259
Ідентифікаційний код: 2059706040
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю клінічна біохімія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Старонаводницька, буд. 13, офіс 48
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 02/2009-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
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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)

7 ФОП Рікота Андрій Юрійович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Панчишина, буд. 5, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2977005914
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, анестезіологія, хірургія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія, сестринська
справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Володимира Великого, буд. 31, 1поверх
Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 03/1409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

8 ФОП Рій Людмила Вікторівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Радехівський р-н, село Новий Витків,
вул. Корчинська, буд. 75
Ідентифікаційний код: 2478706182
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Радехівський р-н, с. Новий Витків, вул. Центральна, буд. 2
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 03/1909-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

9 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІПІДЖІ
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ЦЕНТР"
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 4, корпус 8
Ідентифікаційний код: 41941924
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, терапія,
акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа.
за місцем провадження діяльності

м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 4, корпус 8
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 03/2009-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

10 ФОП Недовіз-Рікота Галина Михайлівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Холодновідка, вул. Степана
Бандери, буд. 7
Ідентифікаційний код: 2992111246
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, анестезіологія, хірургія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія, сестринська
справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Львів, просп. Свободи, буд. 13А
Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 04/1409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

11 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ДОПОМОГИ"
ТУРІЙСЬКОЇ

Місцезнаходження: Волинська обл., Турійський р-н, смт Турійськ, вул. Лікарська,
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буд. 22
Ідентифікаційний код: 38652480
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Турійський р-н, с. Селець, вул. Поштова, буд. 5
Волинська обл., Турійський р-н, с. Гаруша, вул. Шкільна, буд. 33
Волинська обл., Турійський р-н, смт Луків, вул. Ковельська, буд. 40
Волинська обл., Турійський р-н, с. Радовичі, вул. Луцька, буд. 2
Волинська обл., Турійський р-н, с. Ружин, вул. Центральна, буд. 4а
Волинська обл., Турійський р-н, с. Соловичі, вул. Шкільна, буд. 2
Волинська обл., Турійський р-н, с. Мокрець, вул. Васильчука, буд. 88
Волинська обл., Турійський р-н, с. Бобли, вул. Центральна, буд. 61
Волинська обл., Турійський р-н, с. Новосілки, вул. Сваричівська, буд. 15
Волинська обл., Турійський р-н, с. Миляновичі, вул. Центральна, буд. 2
Волинська обл., Турійський р-н, с. Перевали, вул. Центральна, буд. 5
Волинська обл., Турійський р-н, с. Дольськ, вул. Шкільна, буд. 2
Волинська обл., Турійський р-н, с. Обенижі, вул. Крисюка, буд. 1
Волинська обл., Турійський р-н, с. Свинарин, вул. Шкільна, буд. 10
Волинська обл., Турійський р-н, с. Дуліби, вул. Центральна, буд. 14
Волинська обл., Турійський р-н, с. Купичів, вул. Церковна , буд. 14
Волинська обл., Турійський р-н, с. Кульчин, вул. Миру, буд. 41
Волинська обл., Турійський р-н, с. Новий Двір, вул. Центральна, буд. 37
Волинська обл., Турійський р-н, с. Осьмиговичі, вул. Центральна, буд. 68
Волинська обл., Турійський р-н, с. Маковичі, вул. Майструка, буд. 18
Волинська обл., Турійський р-н, с. Озеряни, вул. Шкільна, буд. 2
Волинська обл., Турійський р-н, с. Овлочин, вул. Спортивна, буд. 4
Волинська обл., Турійський р-н, смт.Турійськ, вул. Лікарська, буд. 22
Волинська обл., Турійський р-н, с. Туропин, вул. Перемоги, буд. 14
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 04/1909-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

12 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3 М.МАРІУПОЛЯ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Миру, буд. 80
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Ідентифікаційний код: 37885283
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, отоларингологія, функціональна діагностика, хірургія,
офтальмологія, неврологія, дитяча неврологія, урологія, клінічна лабораторна діагностика,
фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська
справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Друга Слободка, буд. 104
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Грецька, буд. 230
Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Миру, буд. 80
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 04/2009-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

13 ФОП Ячник Оксана Олександрівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Коперника, буд. 16А, кв. 43
Ідентифікаційний код: 2673003224
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, неврологія, дієтологія, ортопедія і травматологія, фізіотерапія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, просп. Т.Шевченка, буд. 2Г, прим. 195
Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 05/1409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

14 ФОП Сємко Віталій Миколайович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Марсельська, буд. 11, кв. 43
Ідентифікаційний код: 2796609356
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Сахарова, буд. 1
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 05/1809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

15 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА №14" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, просп. Людвига Свободи, буд.48-В
Ідентифікаційний код: 03293936
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, підліткова терапія,
дитяча гінекологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, дитяча
алергологія, дитяча пульмонологія, дитяча гастроентерологія, дитячі інфекційні хвороби,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, фізіотерапія, рентгенологія, клінічна
лабораторна діагностика, бактеріологія, дитяча імунологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа
(клініка), лабораторна справа (гігієна), медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Харків, просп. Людвига Свободи, буд. 48-В
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 05/1909-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

16 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО

"ЦЕНТР

9

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" КОСТОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н, м.Костопіль, вул. Данила
Галицького, буд. 10
Ідентифікаційний код: 38407717
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
медична статистика
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Іваничі, вул. Костопільська, буд. 65
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Вигін, вул. Гагаріна, буд. 48
Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Грушевського, буд. 26
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Велика Любаша, вул. Лукомського, буд. 2б
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Великий Стидин, вул. Центральна, буд.1
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Злазне, вул. Соборна, буд. 8
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Яполоть, вул. Молодіжна , буд. 3
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Берестовець, вул. Центральна, буд.53
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Золотолин, вул. Перемоги, буд. 12
Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Данила Галицького, буд. 10
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Головин, вул. Лесі Українки, буд. 59
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Жалин, вул. Набережна, буд. 65
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Комарівка, вул. Центральна, буд. 6а
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Збуж, вул. Лесі Українки, буд.7
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Тростянець, вул. Лесі Українки, буд. 38
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Осова, вул. 8 Березня, буд. 2а
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Чудви, вул. Старе село, буд. 19
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Ставок, вул. Шевченка, буд. 11а
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Звіздівка, вул. Набережна, буд. 14
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Корчин, вул. Лісова, буд. 51
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Трубиці, вул. Героїв УПА, буд. 5а
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Шкільна, буд. 4а
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Перетоки, вул. Соборна, буд. 45
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Космачів, вул. Шкільна, буд. 4
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Малий Стидин, вул. Яполотська, буд. 8
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Великий Мидськ, вул. Центральна, буд. 73
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Підлужне, вул. Ю. Жилки, буд. 1
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Малий Мидськ, вул. Шевченка, буд.
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Гута, вул. Центральна, буд. 4а
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Ледне, вул. Ватутіна, буд. 32
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Рудня, вул. Богдана Хмельницького, буд. 76
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Майдан, вул. Липненська, буд. 2
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Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 06/1909-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" МЕЖІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Межівський р-н, смт Межова,
вул. Сонячна, буд. 12
Ідентифікаційний код: 37908965
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Миронове, вул. Садова, 7
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Антонівське, вул. Шкільна, 3/1
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Славне, вул. Чкалова, 13а
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Райполе, вул. Приозерна, 35
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Веселе, вул. Капустіна, 7
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Новогригорівка, вул. Центральна, 34
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, смт Демурино, вул. Центральна,3
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Богданівка, вул. Центральна, 4
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Словянка, вул. Богуна,8
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с. Новопідгороднє, вул. Центральна, 26а
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Новопавлівка, вул. Карпінського, 19
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Зоряне, вул. Кисіля, 2
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Іванівка, вул. Центральна, 64
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, смт.Межова, вул. Сонячна, 12
Дніпропетровська обл., Межівський р-н, с.Володимирівка, вул. Мирна, 10а
Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 07/1409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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

11
територіальних органів Державного казначейства)

18 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" РАДОМИШЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Радомишльський р-н, м. Радомишль,
вул. Присутственна, буд. 9
Ідентифікаційний код: 38731750
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика – сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Меделівка, вул. Круглікова, буд. 68
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Краснобірка, вул. Вінницька, буд. 2
Житомирська обл., Радомишльський р-н, м. Радомишль, вул. Присутственна, буд. 9
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Велика Рача, вул. Поліська, буд. 72
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Осички, вул. Несененко, буд. 45
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Кочерів, вул. Шигаєва, буд. 77а
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Чайківка, вул. Зарічка, буд. 2
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Заболоть, вул. Центральна, буд. 1
Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт.Городок, вул. Госпітальна, буд. 29
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Кичкирі, вул. Центральна, буд. 159
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Березці, вул. Лісова, буд. 80 а
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Котівка, вул. Центральна, буд. 63 б
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Меньківка, вул. Центральна, буд. 50
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Макалевичі, вул. Олександра Босова,
буд. 241
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Став Слобода, вул. Центральна, буд. 73
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Білка, вул. Центральна, буд. 2
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Кримок, вул. Центральна, буд. 2
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Мірча, вул. Радомишльська, буд. 43 а
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Забілоччя, вул. Центральна, буд. 1
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Ставки, вул. Центральна, буд. 160 а
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Ставки, вул. Центральна, буд. 236 а
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Раковичі, вул. Центральна, буд. 44б
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Мала Рача, вул. Шевченко, буд. 108
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Борщів, вул. Центральна, буд. 42
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Пилиповичі, вул. Чайківська, буд. 6 а
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Чудин, вул. Центральна, буд. 47
Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 75
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Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Верлок, вул. Шкільна, буд. 5
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Лутівка, вул. Велика Лутовецька, буд. 31 б
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Глиниця, вул. Центральна, буд. 52
Реєстраційне досьє від 17.09.2018 № 07/1709-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

19 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АРБУЗИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Арбузинський р-н, смт Арбузинка,
вул. Центральна, буд. 88
Ідентифікаційний код: 38094142
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
медична статистика
за місцем провадження діяльності

Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Любоіванівка, вул. Центральная, буд. 9
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Благодатне, вул. Дяченко, буд. 1
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Полянка, вул. Центральна, буд. 12
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Кавуни, вул. Шевченко, буд. 1
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Іванівка, вул. Шевченка, буд. 1
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, смт Арбузинка, вул. Центральна 88
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, смт. Костянтинівка, площа Соборна, буд. 25а
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Новокрасне, вул. Соборна, буд. 10
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Семенівка, вул. Шевченко, буд. 4
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Панкратове, вул. Вишнева, буд. 33
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Воєводське, вул. Примака, буд. 1
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Бузьке, вул. Бондаренко, буд. 22
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Воля, вул. Молодіжна, буд. 2а
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Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Новогригорівка, вул. Центральна, буд. 25
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Рябоконеве, вул. Шевченка, буд. 11
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Остапівка, вул. Шкільна, буд. 1
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Виноградний Яр, вул. Тищенко, буд. 25
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Мар’янівка, вул. Центральна, буд. 63
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Новоселівка, вул. Центральна, буд. 20
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Садове , вул. Центральна, буд. 46а
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Агрономія, вул. Шкільна, буд. 9
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 07/1809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

20 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СОКАЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "СОКАЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, м.Сокаль, вул. Я.Мудрого, буд. 26
Ідентифікаційний код: 01997248
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, хірургія,
дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія,
дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча стоматологія,
дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина,
інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, онкологія,
ортодонтія,ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, неонатологія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, кардіологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, анестезіологія, бактеріологія,
професійна патологія, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, гастроентерологія, фтизіатрія,
бактеріологія, наркологія, дитяча фтизіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа
(операційна), медична статистика, лабораторна справа (гігієна),
акушерська справа,
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лікувальна справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Сокальський р-н, с. Боб’ятин
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борятин
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Ванів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Войславичі
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Волсвин
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Глухів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Добрячин
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Забужжя
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Комарів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Бендюга
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Карів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Хоробрів, вул. Шевченка, 41
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Домашів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Зубків
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Жужеляни
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Завишень
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Горбків
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Перв'ятичі
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Я. Мудрого, 26
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Шашкевича, 100
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Шашкевича, 75
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Підкови, 4
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Белз, вул. 8 Березня, 11
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Скоморохи, вул. Коробка, 9
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Хлівчани, вул. І.Франка, 115
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Підберезина, 26
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Угнів, вул. Січових Стрільців, 19
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Волиця
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Корчів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Тартаків, вул. Шевченка, 43
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Варяж, вул. Центральна, 13
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Княже, вул. Центральна, 62
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Савчин, вул. Шептицького,12
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Лучиці, вул. Прибережна, 60
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Діброва
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Угнів, вул. Равська, 19
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Тяглів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Фусів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Піддубне
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Угринів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Лешків
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Львівська обл., Сокальський р-н, с. Тудорковичі
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Теляж
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Стенятин
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Стаївка
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Смиків
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Себечів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Свитазів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Поториця
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Перетоки
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Переспа
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Перемисловичі
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Пісочне
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Острівок
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Острів
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Опільсько
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Низи
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Муроване
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Межиріччя
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Ульвівок
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Романівка
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 07/1909-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

21 ФОП Волковіцька Тетяна Анатоліївна
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, селище Рай-Оленівка,
вул. Лісова, буд. 3А
Ідентифікаційний код: 3012511845
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
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м.Харків, вул. Євгена Котляра, буд. 8/10Б
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 08/1909-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

22 ФОП Півненко Олена Олександрівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Продольна, буд. 1, корпус А, кв. 26
Ідентифікаційний код: 2956003288
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю офтальмологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Сумська, буд. 69
Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 09/1409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

23 ФОП Алфімов Олександр Олексійович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Полякова, буд. 19, кв. 61
Ідентифікаційний код: 2186715273
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Запоріжжя, майдан Профспілок, буд. 1, прим. 4
Реєстраційне досьє від 17.09.2018 № 09/1709-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

17

24 ФОП Шумега Олександра Юріївна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт Верховина,
вул. Незалежності, буд. 7, кв. 2
Ідентифікаційний код: 2314008085
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт Верховина, вул.
буд. 8Д

Івана Франка,

Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 10/1409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

25 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА
ДОКТОРА ОНУТЧАКА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Декарта, буд. 6
Ідентифікаційний код: 42459897
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, дитяча
отоларингологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, хірургічна стоматологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська
справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Р.Декарта, буд. 6
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 11/1809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

18

26 ФОП Веселовська Ольга Сергіївна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Оболонський, буд. 22-В, кв. 128
Ідентифікаційний код: 3446712981
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю офтальмологія, дитяча офтальмологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, пров. Коломийський, буд. 17/31А, прим. 445
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 12/1809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

27 ФОП Озадовська Юлія Юріївна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Водопійна, буд. 19, кв. 117
Ідентифікаційний код: 3074005842
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, хірургічна стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Київська обл., м.Біла Церква, вул. Тімірязєва, буд. 6
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 13/1809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

28 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
ДОПОМОГИ

"

"ЦЕНТР

ЛИМАНСЬКОЇ

19

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Лиман, вул. Незалежності, буд. 64 А
Ідентифікаційний код: 37894885
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., Лиманський р-н, с.Ставки, вул. Шевченко, буд. 30
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Озерне, вул. Курортна, буд.3-а
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Олександрівка вул. Садова, буд. 4-а
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Шандриголове пров. Гутченко, буд. 9
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Зелена Долина вул. Центральна, буд. 49
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Карпівка вул. Восточна, буд. 19
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Рідкодуб вул. Володимирівська, буд. 108
Донецька обл., Лиманський р-н, смт.Дробишеве, вул. Полухіна, буд. 4
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Терни, вул. Бордюгова, буд. 2-а
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Ямполівка, вул. Центральна, буд. 36-а
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Коровій Яр, вул. Новоселів, буд. 4
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Лозове, вул. Жилмасив буд. 6, кв.3
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Яцьке, вул. Миру, буд.49
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Щурове, вул. Лозова, буд. 1
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Закітне, пров. Зелений, буд.1
Донецька обл., Лиманський р-н, м.Лиман, вул. Незалежності, буд.64-а
Донецька обл., Лиманський р-н, смт Ямпіль, вул. Донецька, буд. 16
Донецька обл., Лиманський р-н, м.Лиман, мікрорайон «Заводський», вул. Театральна,
буд.3-а
Донецька
обл.,
Лиманський
вул. Петропавлівська, буд.72

р-н,

м.Лиман,

мікрорайон

«Північний»,

Донецька обл., Лиманський р-н, м.Лиман, мікрорайон «Південний», вул. К.Гасієва,
буд.36-а
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Крива Лука, вул. Центральна, буд.27-а
Донецька обл., Лиманський р-н, смт.Дробишеве, вул. Державна, буд. 115
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Колодязі, вул. Шевченко, буд.61
Донецька обл., Лиманський р-н, смт Ярове, вул. Донецька, буд. 21
Донецька обл., Лиманський р-н, смт Новоселівка, вул. Партизанська, буд. 8
Донецька обл., Лиманський р-н, с-ще Нове, вул. Маяковського, буд. 1
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Рубці, вул. 8 Березня, буд. 19-а
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Торське, вул. Центральна, буд. 80
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Старий Караван, вул. Клубна, буд. 12
Донецька обл., Лиманський р-н, с.Діброва, вул. Шевченко, буд. 11
Донецька обл., Лиманський р-н, смт Зарічне, вул. Центральна, буд. 104
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 13/1909-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
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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)

29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА №23" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Шевченко, буд. 133
Ідентифікаційний код: 02003764
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, бактеріологія, дитяча
гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча кардіоревматологія, педіатрія, дитяча
неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча стоматологія,
дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, ортодонтія,
рентгенологія, хірургічна стоматологія, дитяча офтальмологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(гігієна), рентгенологія, медична статистика, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Героїв Праці, буд. 16Є
м.Харків, вул. Метробудівників, вул. 24
м.Харків, пров. ІІ-й Лісопарківський, буд. 13
м.Харків, вул. Шевченка, буд. 133
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 14/1809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

30 ФОП Ребенчук Тарас Олегович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Білобожиця
Ідентифікаційний код: 3390910258
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Тернопіль, вул. Миру, буд. 2А, прим. 71
Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 1409/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

21
сума до сплати - 1841 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)

31 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМТВО "ЧОРТКІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА КОМУНАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЧОРТКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Чортків, вул. Дмитра
Пігута, буд. 31 Б
Ідентифікаційний код: 02001185
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, кардіологія,
дієтологія, отоларингологія, офтальмологія, хірургія, ендоскопія, урологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, наркологія, онкологія, психіатрія,
ревматологія, рефлексотерапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика, ендокринологія, генетика медична, неврологія, інфекційні хвороби,
трансфузіологія, медицина невідкладних станів, терапія, рентгенологія, організація і
управління охороною здоров'я, пульмонологія, дитяча гінекологія, дитяча анестезіологія,
дитяча кардіоревматологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча хірургія, дитяча урологія, дитяча ендокринологія, дитяча неврологія,
педіатрія, неонатологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (гігієна),
сестринська справа, сестринська справа (операційна),
акушерська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Д.Пігута, буд. 31Б
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Й.Сліпого, буд. 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Л.Українки, буд. 13
Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт Заводське, вул. Галицька, буд. 7
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. С.Бандери, буд. 50
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Б.Лепкого, буд. 6
Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 1409/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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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32 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2 ІМЕНІ ПРОФ. О.О. ШАЛІМОВА" ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд.197
Ідентифікаційний код: 03293617
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ендокринологія, організація і управління охороною здоров'я, дитяча
ендокринологія, клінічна лабораторна діагностика, анестезіологія, онкологія, неврологія,
ендоскопія, нефрологія, бактеріологія, епідеміологія, проктологія, психіатрія, токсикологія,
гастроентерологія, клінічна біохімія, стоматологія, офтальмологія, рентгенологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна
справа (клініка), медична статистика, сестринська справа, сестринська справа (операційна),
рентгенологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), медична
статистика
за місцем провадження діяльності

м.Харків, пл. Павлівська, буд. 2
м.Харків, просп. Московський, буд. 197
м.Харків, вул. Кооперативна, буд. 2
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 15/1809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШУЛЬГА
МАСАЖ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Жовківського, буд. 22
Ідентифікаційний код: 42187803
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, спортивна медицина
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Жовківська, буд. 22
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 17/1809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
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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)

34 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АНДРУШІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, м. Андрушівка,
ул. Тітова, буд. 34
Ідентифікаційний код: 39042509
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Любимівка, вул. Центральна, 59
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Мостове, вул. Окунева, 25/А
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Лебединці, вул. Центральна, 17/А
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Корчмище, вул. Центральна, 1
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Мала П’ятигірка, вул. Центральна, 31
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Городище, вул. Шкільна, 1/Б
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Степок, вул. Садова,2
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Волосів, вул. Кооперативна, 1/Б
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Камені, вул. Центральна, 9
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Бровки Другі, вул. Перемоги, 22
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Іванків, вул. Ковальова, 5/А
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Тарасівка, вул. Мирна, 11
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Лісівка, вул. Першого Травня, 62/А
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Зарубинці, вул. Першотравнева, 57/А
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Нова Котельня, вул. Шевченка, 10/1
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Старосілля, вул. Маяковського, 13
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Жерделі, Миру, 1
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Городківка, вул. Романівського, 26
Житомирська обл., Андрушівський р-н, м. Андрушівка вул. Тітова, 34
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Гарапівка, вул. Миру,1
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Стара Котельня, вул. Житомирська, 7
Житомирська обл., Андрушівський р-н, м.Андрушівка, вул. Тітова, 34
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Гальчин, вул. Корольова, 116
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Павелки, вул. Центральна, 5/А
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Нехворощ, вул. Центральна, 26/Б
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Івниця, вул. Миру, 3/А
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Новоівницьке, вул. Лісова 16/1
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Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Бровки Перші, вул. Залізнична, 46
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Яроповичі, вул. Садова 2/А
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Антопіль, вул. Центральна, 6/Б
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Міньківці, вул. Левицького, 61/Б
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Волиця, вул. Житомирська, 150/2
Реєстраційне досьє від 17.09.2018 № 1709/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

35 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МЕТРОПОЛІТЕН" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"ДНІПРОВСЬКИЙ

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Курчатова, буд. 8
Ідентифікаційний код: 21927215
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська
справа
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Ю.Кондратюка, буд. 143А
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 1809/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

36 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я" ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
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Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Академіка Воробйова, буд. 9
Ідентифікаційний код: 38644773
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дієтологія, ендокринологія, епідеміологія, клінічна лабораторна діагностика, медична
психологія, психофізіологія, психіатрія, дитяча психіатрія, психотерапія, неврологія,
наркологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія,
терапія, токсикологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, хірургія,
функціональна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Академіка Воробйова, буд. 9
м.Одеса, вул. Канатна, буд. 27
м.Одеса, вул. Бреуса, буд. 26/2
м.Одеса, вул. Добровольського, буд. 147/1А
м.Одеса, вул. Градоначальницька, буд. 14
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 1809/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

37 ФОП Романов Роман Сергійович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Черняховського, буд. 88
Ідентифікаційний код: 3111504439
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Запоріжжя, вул. Молодіжна, буд. 79, прим. Х-1
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 1809/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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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38 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЯ МЕД"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Депутатська, буд. 15/17, офіс 2
Ідентифікаційний код: 42096727
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, ультразвукова
діагностика, гастроентерологія, неврологія, дерматовенерологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Депутатська, буд. 15/17, оф. 2
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 1809/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

39 ФОП Дрокін Іван Якович
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Кольцова, буд. 14-А, кв. 97
Ідентифікаційний код: 2214516396
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 4, корп. 1
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 1809/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

40 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СНЯТИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ''СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ''
Місцезнаходження: Івано-Франківська
вул. Стефаника, буд. 2 В

обл.,

Снятинський

р-н,

м.Снятин,

27

Ідентифікаційний код: 38816907
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Т.Шевченка, 75
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. В.Стефаника, 2 в
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Вовчківці, вул. Зелена, 13
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Горішнє Залуччя , вул.Перемоги,100а
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Стецева, вул.Миру,7
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Белелуя, вул.Шкільна,34
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Джурів, вул.І.Франка,111
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Кулачківці, вул.Січових Стрільців,60
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Русів , вул.М.Грушевського,25
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Запруття, вул.Запрутянська,29а
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Завалля, вул.Перемоги,107
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Хутір-Будилів, вул. М.Лисенка,29а
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Прутівка, вул.Л.Українки,19
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Видинів, вул.Шкільна,4б
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Будилів, вул.М.Грушевського,19
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Устя, вул.Надпрутянська,32а
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Тулова, площа Толока,1
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Орелець, вул.Шевченка,18
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Потічок, вул.Незалежності,80
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Стецівка, вул. Т.Шевченка,21
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Підвисоке, вул. Т.Шевченка,2
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Долішнє Залуччя, вул.Перемоги,202
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Княже , вул.М.Грушевського,106
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Драгасимів, вул. Т.Шевченка,15
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Красноставці, вул. М.Черемшини,4
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Задубрівці, вул. М.Грушевського,97
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Хлібичин, вул. .І.Франка, 21
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Борщів, вул. Т.Шевченка,47
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Борщівська Турка, вул.
Б.Хмельницького,35
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Тулуків, вул. В.Стуса,63
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Келихів, вул. Т.Шевченка,27
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Новоселиця, вул. Центральна,7
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Попельники, вул. Т.Шевченка,87
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Тучапи, вул. Т.Шевченка,19
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Хом’яківка, вул. І.Франка,97
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Балинці, вул. І.Франка,61
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Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Бучачки, вул. Л.Українки,20
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Трофанівка, вул.Б.Хмельницького,18а
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 19/2109-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

41 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУТІВСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИИ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Полтавський
шлях, буд. 23
Ідентифікаційний код: 38492195
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна
справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Іскрівка, вул. Незалежності, буд. 1
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Сторожове, пров. Шкільний, буд. 2
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Петрівка, вул. Лермонтова, буд. 8
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Рябківка, пров. Щасливий, буд. 3
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Скибівка, вул. Центральна, буд. 31
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Никонорівка, вул. Перемоги, буд. 6а
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Степове, вул. Зелена, буд. 19а
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Филенкове, вул. Шкільна, буд. 27
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Вільниця,вул. Центральна, буд. 34в
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Нова Кочубеївка, вул. Комінника, буд. 41
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Левенцівка, вул. 8 Березня, буд. 7а
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Вільхуватка, вул. Нагірна, буд. 81
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Кочубеївка, вул. Центральна, буд. 16
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Смородщина, вул. Нова, буд. 1
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Стінка, вул. Центральна, буд. 1
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Войнівка, вул. Короленка, буд. 4
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, вул. Миру, буд. 4
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Василівка, вул. Перемоги, буд. 2
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Первозванівка, вул. Центральна, буд. 52
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Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Шевченкове, вул. Радгоспна, буд. 2а
Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Скороходове, вул. Софіївська, буд. 27
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Черняківка, пров. Першотравневий, буд. 2а
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Таверівка, вул. Центральна, буд. 8
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Кантемирівка, вул. Миру, буд. 1
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Новофедорівка, вул. Чкалова, буд. 78
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Грякове, вул. Центральна, буд. 22
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Флорівка, вул. Молодіжна, буд. 16
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

42 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження:
Вінницька
обл.,
Тульчинський
р-н,
м.
Тульчин,
вул. М.І. Леонтовича, буд. 114
Ідентифікаційний код: 36759418
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська
справа, лабораторна справа (клініка), медико-профілактична справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Тиманівка, вул. Незалежності, буд.6
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Заозерне, вул. Соборна, буд.31
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Суворовка, вул. Центральна, буд. 1
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Журавлівка, вул. Шевченка, буд.152
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Білоусівка, вул. Набережна, буд.86
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Печера, вул. Івана Кальницького , буд. 4
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. М.І. Леонтовича, буд. 9
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. М.І.Леонтовича, буд. 92
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Холодівка, вул. Жовтнева, буд. 1
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Даньківка, вул. Сонячна, буд. 3
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Мазурівка, вул. Кучерявого, буд.177
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Кирнасівка, вул. Незалежності, буд.1
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Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Якова Качури, буд. 11
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Клебань, вул. Соборна , буд. 23
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шуро-Копіївка, вул. Шевченка, буд. 64
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Кишашів, вул. Набережна, буд. 1
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Михайлівка, вул. Незалежності, буд. 31
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Копіївка, вул. Л.Українки, буд.56
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Орлівка, вул. Незалежності, буд. 67
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Бортники,вул. Шевченка, буд.226
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Ганнопіль, вул. Соборна, буд. 1 А
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Маяки, вул. Л.Українки, буд.4
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Одая, вул. 1-го Травня, буд.29
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Василівка, вул. Зарічна, буд. 20
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Суворовське, вул. Суворова, буд. 97
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Петрашівка, вул. Дахнівська, буд.11
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Ульянівка, вул. Садова , буд.47
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Богданівка , вул. Б.Хмельницького , буд.1
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Левківці , вул. Миру , буд. 2
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Сільниця , вул. Учительська , буд. 11
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Зарічне, вул. Бондарчука, буд. 1
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Тарасівка, вул. Гайдушняка, буд. 28
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Маньківка, вул. Берегова, буд. 36
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Калинівка, вул. Польова, буд.7
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Гути, вул. Шевченка, буд.38
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Крищенці, вул. Колгоспна, буд. 5
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Дранка, вул. Молодіжна, буд.93
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Станіславка, вул. І.Франка, буд.56
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

43 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня,
вул. Подільська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38195242
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
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сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Явтухи, вул. Центральна, 36А
Хмельницька
обл.,
Деражнянський
р-н,
с.
Слобідка-Шелехівська,
вул. Анни Ахматової, 6/2
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Кальня, вул. Панасюка, 13
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Іванківці, вул. Маяковського, 4/1
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Загінці, вул. Центральна, 2/1
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, смт Божиківці, вул. Седзюка, 20/1
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Радівці, вул. Миру, 9
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Новосілка, вул. Подільська, 24
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, смт Вовковинці, вул. Вокзальна, 6
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Волоське, вул. Леніна, 12
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, смт. Коричинці, вул. Грушевського, 8
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Богданівці, вул. Миру, 23
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Маниківці, вул. Яна Ольшанського, 14
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Мазники, вул. Лесі Українки, 3
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, смт Лозове, вул. Радянська, 11
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Зяньківці, вул. Леніна, 25
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Степівка, вул. Дружби, 10
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Подільська, 1
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Городище, вул. Семенюка, 32
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Нижнє, вул. Шестакова, 1/2
Хмельницька
обл.,
Деражнянський
р-н,
с.
Майдан-Чернелівецький,
вул. Миру, 54А
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Копачівка, вул. Миру, 99
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Яблунівка, вул. Центральна, 36
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Згарок, вул. Центральна, 19
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Шарки, вул. Коцюбинського, 1/1
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Гатна, вул. Куйбишева, 6
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Гришки, вул. Шевченка, 12
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Літки, вул. Польова, 6/2
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Черешенька, вул. Соснова, 7
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Галузинці, вул. Подільська, 39
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Буцнева, вул. Ленінська,1/2
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Шпичинці, вул. Гагаріна, 9
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Теперівка, вул. Центральна, 35
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Коржівці, вул. Лесі Українки, 51
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Клопотівці, вул. Центральна, 18
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Садове, вул. Миру, 29
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Пилипи, вул. Центральна, 8
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, с. Яськівці, вул. Перемоги, 1/1
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1841 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)

44 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА №1" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"ДИТЯЧА

Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Пирогова, буд. 15
Ідентифікаційний код: 05480619
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча хірургія, дитяча ортопедія
і травматологія, дитяча гінекологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча
неврологія, дитяча гастроентерологія, дитяча ендокринологія, дитяча кардіоревматологія,
дитяча імунологія, фізіотерапія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна
діагностика, рентгенологія, загальна практика - сімейна медицина, лікувальна фізкультура,
педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Чернігів, вул.
м.Чернігів, вул.
м.Чернігів, вул.
м.Чернігів, вул.

Текстильна, буд. 36
Гагаріна, буд. 6
Пирогова, буд. 15
Красносільського, буд. 73а
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/08-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

45 ФОП Ярмощук Тетяна Василівна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Миколаївська, буд. 9, кв. 52
Ідентифікаційний код: 3183821182
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
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м.Вінниця, бул. Свободи, буд. 8, прим. 1
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

46 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОЛОТОНІСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна,
буд. 44
Ідентифікаційний код: 39068066
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Вознесенське, пров. Широкий, 9
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Дмитрівка, вул. Баранника, 45
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Львівка, вул. Л.Українки, 7
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Коврай, вул. Центральна, 4
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Нова Дмитрівка, вул. Чернишевського, 19
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Матвіївка, вул. Шевченко, 17
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Благодатне, вул. Шевченко, 2
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Хвильово-Єорочин вул. Соборна, 22
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с-ще Гладківщина, вул. Індустріальна, 2а
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 4
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Нова Гребля, вул. Шевченка, 2
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Крупське, вул. Крупської, 28
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гладківщина, вул. Центральна, 51-а
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Кривоносівка, вул. Центральна, 70
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Кропивна, вул. Лікарняна, 1
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Софіївка, вул. Комарова, 1
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Антипівка, вул. Благовісна, 80
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шевченко, 28-а
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Богдани, вул. Шевченка, 1
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Мицалівка, вул. Шевченко, 1-а
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Вільхи, вул. Центральна, 6
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Домантове, вул. Сергія Носа, 20
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Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Синьооківка, вул. Л.Українки, 3
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Шабельники, вул. Незалежності, 23
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Ковтуни, вул. А.Дерев'янка, 31-а
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Богуславець, вул. Спортивна, 11
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Плешкані, вул. В.Гаги, 23
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Броварки, вул. Центральна, 20а
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Коврай Другий, вул. Шевченко, 46а
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Каленики, вул. Супійська, 1
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Підставки, вул. Центральна, 51-а
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Щербинівка, вул. Перемоги, 11
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна, 44
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Коробівка, вул. Чайки, 12
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с-ще Пальміра, вул. Заводська, 40
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Бубнівська вул. Бубнівська, 6
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Мелесівка, вул. Незалежності, 3
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Деньги, вул. Центральна, 129
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Коврайські Хутори,вул. Коврайська, 90
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Кедина Гора,вул. Шевченко, 63-а
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Подільське, вул. Першотравнева, 3
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Лукашівка, вул. Сукача, 9
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Скориківка,вул. Соборна, 53
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Драбівці, вул. Центральна, 43
Черкаська обл., Золотоніський р-н, м. Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

47 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОВЕЛЬСЬКЕ
МІСЬКРАЙОННЕ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Олени Пчілки, буд. 4
Ідентифікаційний код: 01982940
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, епідеміологія, терапія,
гастроентерологія, ендокринологія, онкологія, кардіологія, пульмонологія, неврологія,
хірургія, судинна хірургія, проктологія, онкохірургія, дитяча хірургія, ортопедія і
травматологія, нейрохірургія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, ультразвукова
діагностика, урологія, дитяча урологія, отоларингологія, офтальмологія, інфекційні хвороби,
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дитячі інфекційні хвороби, акушерство і гінекологія, педіатрія, фізіотерапія, клінічна
лабораторна діагностика, лаборант з імунології, клінічна біохімія, рентгенологія,
трансфузіологія,
дерматовенерологія,
дитяча
дерматовенерологія,
функціональна
діагностика, ендоскопія, нефрологія, психіатрія, лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, ревматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія,
хірургічна стоматологія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, клінічна лабораторна діагностика,
імунологія, лікувальна фізкультура, дитяча неврологія, неврологія, дитяча урологія, дитяча
гастроентерологія, підліткова терапія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
пульмонологія, дитяча психіатрія, дитяча офтальмологія, дитяча гінекологія, онкогінекологія,
неонатологія, наркологія, психофізіологія, гематологія, дитяча нефрологія, комбустіологія,
психотерапія, загальна практика - сімейна медицина, дієтологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа (операційна), сестринська справа,
лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), рентгенологія,
акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Ковельський р-н, с. Луківка, вул. Перемоги, буд. 35
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Шкурат, вул. Ранкова, буд. 5
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Гулівка, вул. Незалежності, буд. 13
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Грив’ятки, вул. Незалежна, буд. 55
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Заячівка, вул. Центральна, буд. 12
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Озерне, вул. Центральна, буд. 6
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Світле, вул. Центральна, буд. 2
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ситовичі, вул. Лісова, буд.. 22
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Білин, вул. Лесі Українки, буд. 3
Волинська обл., м.Ковель, вул. Вітовського, буд.22
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Пісочне, вул. Шкільна, буд. 15
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Грушівка, вул. Поліська, буд. 5
Волинська обл., м.Ковель, вул. Театральна, буд.16
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Погиньки, вул. Молодіжна, буд.2
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Бруховичі, вул. Незалежності, буд.2
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Нужель, вул. Голобська,буд.7
Волинська обл., Ковельський р-н, смт Голоби, вул. Незалежності, буд.11
Волинська обл., м.Ковель, вул. Грушевського, буд.52
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Радошин, вул. Рокосовського, буд.70
Волинська обл., Ковельський р-н, смт. Голоби, вул. Незалежності, буд.11
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Байківці, вул. Воз'єднання, буд.42
Волинська обл., м.Ковель, вул. Олени Пчілки, буд. 19
Волинська обл., м.Ковель, вул. Грушевського, буд.52
Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд.75
Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд.122
Волинська обл., м.Ковель, вул. Театральна, буд.16
Волинська обл., м.Ковель, вул. Олени Пчілки, буд. 4
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодниця, вул. Шкільна, буд. 1
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Волинська обл., Ковельський р-н, с. Мар’янівка, вул. Ветеранів,буд. 11
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Поворськ, вул. Київська, буд. 50
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Свидники, вул. Луцька, буд. 1
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Жмудче, вул. Перемоги, буд. 44
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Малий Порськ, вул. Мартинюка, буд. 30
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Великий Порськ, вул. Ковельська, буд. 13
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Борщівка, вул. Молодіжна, буд. 1а
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Вівчицьк, вул. Центральна, буд.4
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Майдан, вул. Молодіжна, буд.5
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Козлиничі, вул. Нова, буд. 3
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Діброва, вул. Зелена, буд. 9
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Партизанське, вул. Янків, буд. 69
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Солотвин, вул. Зелена, буд. 42
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Новий Мосир, вул. Сонячна, буд. 14
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Старий Мосир, вул. Зоряна, буд.8а
Волинська обл., Ковельський р-н, с.Битень, вул. Бенделіані, буд.39
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Поповичі, вул. Мартинюка, буд. 6
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Гредьки, вул. Незалежності, буд. 55
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Буд.ище, вул. Івана Франка, буд. 20
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Велицьк, вул. Перемоги, буд. 26/б
Волинська обл., Ковельський р-н, смт Люблинець,вул. Незалежності, буд.7
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Білашів, вул. Шевченка, буд. 55
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Воля Ковельська, вул. Ковельська, буд. 43
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Зелена, вул. Радянська, буд.8
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Старі Кошари, вул. Молодіжна, буд.10
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Нові Кошари, вул. Лесі Українки, буд. 29а
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кругель, вул. Відродження, буд.26
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Мощена, вул. І.Франка, буд.6
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Гончий Брід, вул. Лесі Українки, буд.38
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Облапи,вул. Незалежності, буд.102а
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Буд.ище, вул. Івана Франка, буд.20
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Городище, вул. Молодіжна, буд.13в
Волинська обл., Ковельський р-н, с.Красноволя, вул. Центральна, буд.18
Волинська обл., Ковельський р-н, с.Підріжжя, вул. 40 років Перемоги, буд. 118
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кашівка, вул. Світанкова, буд.26
Волинська обл., Ковельський р-н, с.Скулин, вул. Центральна, буд.69
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Стеблі, вул. Волошська, буд. 36
Волинська обл., Ковельський р-н, с.Уховецьк, вул. Центральна, буд.16
Волинська обл., Ковельський р-н, с.Кричевичі, вул. Шевченка, буд.8
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Черемошне, вул. Миру, буд.81
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ломачанка, вул. Миру, буд.40
Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд.122
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Черкаси, вул. Незалежності, буд.51
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Дубове, вул. 1 Травня, буд. 8
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Волинська обл., Ковельський р-н, с. Угли, вул. Шкільна, буд. 11
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Арсеновичі, вул. Центральна, буд. 20а
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Сільце, вул. Головенська, буд.25
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Підліси, вул. Церковна, буд. 3
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кухари, вул. Нова, буд. 10
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кривлин, вул. Перемоги, буд. 38
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Мирин, вул. Мічуріна, буд. 20
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Довгоноси, вул. 40 р. Перемоги, буд. 31а
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Мельниця, вул. Б.Хмельницького, буд. 9
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Рокитниця, вул. А. Кислюк, буд. 4
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Бахів, вул. Залізнична, буд. 2
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Вербка, вул. Незалежності, буд. 29
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Перковичі, вул. Озерна, буд. 7а
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Рудка Миринська, вул. Шевченка, буд. 34
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Воля Любитівська, вул. Центральна, буд. 22
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Заріччя, вул. Зарічна, буд. 13а
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Волошки, вул. Б. Хмельницького, буд. 87
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Дроздні, вул. Незалежності, буд. 45
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ворона, вул. Незалежності, буд. 20а
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Любитів, вул. Незалежності, буд. 66
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Доротище, вул. Лесі Українки, буд. 36
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Гішин, вул. Світла, буд.25
Волинська обл., Ковельський р-н, с. Тойкут, вул. Нова, буд. 9а
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/14-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

48 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №7"
Місцезнаходження: м.Миколаїв, просп. Богоявленський, буд. 340, корпус 2
Ідентифікаційний код: 38458175
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Миколаїв, просп. Богоявленський, буд. 340/2
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м.Миколаїв, вул. Металургів, буд. 8/5
м.Миколаїв, просп. Корабелів, буд. 12
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/15-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

49 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Кирпоноса, буд. 20-А
Ідентифікаційний код: 05480625
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча стоматологія, ортодонтія,
хірургічна стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Чернігів, вул. Кирпоноса, буд. 20А
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

50 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород,
вул. Соборності, 92
Ідентифікаційний код: 38236676
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, організація і управління охороною здоров'я, загальна практика сімейна медицина, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Кам’януватка, вул. Гагаріна, 12
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Костянтинівка, вул. Механізаторів, 15
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Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Листопадово, вул. Соборна, 92
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Шпаково, вул. Шевченка, 26
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Оситна, вул. Центральна, 22
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Турія, вул. Центральна, 106а
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул, Соборності, 92
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Йосипівка, вул. Центральна,
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Бирзулово, вул. Чкалова, 1
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Веселівка, вул. Центральна, 12
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Пурпурівка, вул. Молодіжна, 12
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Прищепівка, вул. Суворова, 1
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Дібрівка, вул. Шевченка, 7
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Оситняжка, вул. Лесі Українки, 18
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Защита, вул. Садова, 3
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, смт Капітанівка, вул. Бобринського, 96
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Коробчено, вул. Центральна, 10
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Панчево, вул. Широка, 73
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Тишківка, вул. Берегова, 105
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Каніж, вул. Соборна, 27а
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Кам’янка, вул. Степова, 2
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Мартоноша, вул. Молодіжна, 51
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Петроострів, вул. Перемоги, 71
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Трояново, вул. Шевченка, 8
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Миролюбівка, вул. Перемоги, 13
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Андріївка, вул. Шевченка, 94
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/17-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

51 ФОП Труш Ірина Вікторівна
Місцезнаходження: м.Одеса, пров. Штабний, буд. 1
Ідентифікаційний код: 3309411963
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 8А
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/18-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1841 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)

52 ФОП М’ягков Вадим Олександрович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Ніжинська, буд. 62, кв. 22
Ідентифікаційний код: 3250111375
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 8А
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/19-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

53 ФОП Крамаренко Євгенія Миколаївна
Місцезнаходження: м.Одеса, просп. Небесної Сотні, буд. 75, кв. 12
Ідентифікаційний код: 3357307240
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 8А
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/20-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

54 ФОП Галух Юлія Анатоліївна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Олімпійська, буд. 8-А, кв. 155
Ідентифікаційний код: 3276315586

41

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, дитяча
отоларингологія, отоларингологія, акушерство і гінекологія, урологія, ультразвукова
діагностика
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Сергія Данченка, буд. 5, корп. 5, прим. 148
Реєстраційне досьє від 19.09.2018 № 1909/21-М Розрахункові реквізити для внесення плати за
отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

55 ФОП Дубас Людмила Григорівна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. А.Первозванного, буд. 48, кв. 68
Ідентифікаційний код: 2817608623
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія
за місцем провадження діяльності

м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 23, прим. 111-А
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

56 ФОП Карук Людмила Василівна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Фастів, вул. Боженка, буд. 3А
Ідентифікаційний код: 2882613522
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Київська обл., м.Фастів, вул. Володимира Великого, буд. 1
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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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)

57 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДІАГНОСТИЧНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР "ВІТАЛАБ"
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Космічна, буд. 20
Ідентифікаційний код: 42031591
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна
справа (клініка), сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Херсонська, буд. 10А
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

58 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Воскресенка,
вул. Центральна, буд. 312
Ідентифікаційний код: 40338826
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Воскресенка, вул. Центральна, буд. 312
Запорізька обл., Пологівський р-н, селеще Магедове, вул. Центральна, буд. 7
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Кінські Роздори, вул. Бердянська, буд. 142
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Воскресенка, вул. Матросова, буд. 37
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1841 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)

59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "3-Я МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Повітряна, буд. 99
Ідентифікаційний код: 20851349
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, неврологія, дитяча неврологія,
дитяча хірургія, дитяча отоларингологія, урологія, акушерство і гінекологія, терапія,
функціональна діагностика, бактеріологія, гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія,
клінічна лабораторна діагностика, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, проктологія, пульмонологія, ревматологія, ультразвукова діагностика,
хірургія, лабораторна імунологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби,
кардіологія, рентгенологія, клінічна біохімія, педіатрія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, рентгенологія,
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Повітряна, буд. 99
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

60 ФОП Бешаров Андрій Абдул-Кіримович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Обсерваторна, буд. 8, кв. 12
Ідентифікаційний код: 2123208777
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, терапевтична
стоматологія, дитяча стоматологія, рентгенологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 24
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/07-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

61 ФОП Бондарук Катерина Миколаївна
Місцезнаходження: м.Одеса, пров. Чайковського, буд. 14, кв. 1
Ідентифікаційний код: 3342910187
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 8А
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

62

ФОП Ковальова Алла Олександрівна

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 33, кв. 124
Ідентифікаційний код: 3349112569
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Ільфа і Петова, буд. 8А
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

63 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 8А
Ідентифікаційний код: 42354792
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, ультразвукова діагностика, ендоскопія, функціональна
діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринськасправа
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 8А
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

64 ФОП Косовський Святослав Вікторович
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Лучаківського, буд. 7А/12
Ідентифікаційний код: 3387102357
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Тернопіль, вул. Галицька, буд. 7В
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

65 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
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ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Первомайський р-н, село Мигія,
вул. Туристична, буд. 34
Ідентифікаційний код: 38037938
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Генівка, вул. Садова, буд. 12
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Катеринка, вул. Центральна, буд. 1
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія, вул. Туристична, буд. 34
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Вітольдів Брід, вул. Центральна, буд. 47
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Станіславчик, вул. Шкільна, буд. 14
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Болеславчик, вул. Тиха, буд. 3
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Лиса Гора, вул. Шевченка, буд. 1
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Романова Балка, вул. Генерала Богданова,
буд. 9
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Довга Пристань, вул. Новоолександрівська,
буд. 1
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Тарасівка, вул. Первомайська, буд. 12
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Кінецьпіль вул. Зелена, буд. 7
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мічуріне, вул. Центральна, буд. 12
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Софіївка, пров. Аптечний, буд. 15
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Чаусове-1, вул. Будівельна, буд. 47
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Грушівка, вул. Братів Лісовців, буд. 85а
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Степківка, вул. Головченко, буд. 6
Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, буд. 28
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Бандурка, вул. Київська, буд. 14
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Кам’яний Міст, вул. Шевченка,буд. 98
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Кумарі, вул. Центральна ,буд. 42а
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Зоряне, вул. Центральна, буд. 26
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Лозоватка, вул. Степова, буд. 3
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Кам’яна Балка, вул. Центральна,буд. 16
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Кримка, вул. Гречаного, буд. 24
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Іванівка, вул. Трудової Слави,буд. 26
Миколаївська обл., Первомайський р-н, станція Бандурка, вул. Київська,12
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Степове, вул. 1 Травня, буд. 15
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Вербова Балка, вул. Черевичного, буд. 7
Миколаївська обл., Первомайський р-н, станція Кам’яний Міст, вул. Заводська, буд. 1
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Зелені Кошари, вул. Ювілейна, буд. 7
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Вишнева, буд. 50
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Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Підгір’я, вул. Набережна, буд. 88
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Соколівка, вул. Первомайська,буд. 1
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Старі Кошари, вул. Шевченка, буд. 31
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Полтавка, вул. Зарічна, буд. 10
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Чаусове-2, вул. Молодіжна, буд. 9
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Лукашівка, вул. Садова, буд. 46
Миколаївська обл., Первомайський р-н, смт Підгородна, вул. Соборна, буд. 60/1
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Куріпчине, вул. Зелена, буд. 2
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Синюхин Брід, вул. Центральна, буд. 18а
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

66 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОГО
РАЙОНУ"
ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, смт Велика
Олександрівка, вул. Леніна, буд. 204
Ідентифікаційний код: 37920406
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Білогірка, вул. Колгоспна, буд. 13
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Кучерське, вул. Жовтнева, буд. 21
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Костромка, вул. Пайкова, буд. 7
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Кар’єрне, вул. Шкільна, буд. 9
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Кам'яне, вул. Миру, буд. 6
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Іщенка, вул. Степова, буд. 8
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Дмитренкове, вул. Мічуріна, буд. 1
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Брускинське, вул. Молодіжна, буд. 45
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Бобровий Кут, вул. Першотравнева,
буд. 68
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Мала Олександрівка, вул. Миру,
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буд. 135
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Білоусове, пров. Центральний, буд. 6
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Чкалове, вул. Чкалова, буд. 53
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Андріївка, вул. Андріївська, буд. 16
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Щасливе, вул. Паркова, буд. 17
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Нова Кам’янка, вул. Херсонська,
буд. 1 Б
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Давидів Брід, вул. Центральна, буд. 17
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Борозенське, вул. Мічуріна, буд. 25
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, смт Біла Криниця, вул. Центральна, буд.
3
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, смт Велика Олександрівка,
вул. Свободи, буд. 204
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Благодатівка, вул. Миру, буд. 31
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. П’ятихатки, вул. Першотравнева,
буд. 4
Херсонська
обл.,
Великоолександрівський
вул. Братів Сокорянських, буд. 19

р-н,

смт

Калинівське,

Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Чарівне, вул. Перемоги, буд. 1
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Трифонівка, вул. Зелена, буд. 54
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Токареве, вул. Миру, буд. 6
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Твердомедове, вул. Красніка, буд. 32
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Сухий Ставок, вул. Польова, буд. 15
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Степове, вул. Степова, буд. 9
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Нова Калуга, вул. Шевченка, буд. 1А
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Садок, вул. Гагаріна, буд. 5
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Новополтавка, вул. Зелена, буд. 28
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Новопавлівка, вул. Миру, буд. 88
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Новодмитрівка, вул. Сумська, буд. 22
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Новогригорівка, вул. Шевченка,
буд. 12
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Новогреднєве, вул. Новогреднєвська,
буд. 7
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Нова Кубань, вул. Миру, буд. 4
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Старосілля, вул. Робоча, буд. 23
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

67 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЗАБОЛОТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ''ЗАБОЛОТІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ''
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, смт Заболотів,
вул. Б. Хмельницького, 10
Ідентифікаційний код: 01993629
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна
практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, неонатологія, стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, рентгенологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
акушерська справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Вишнівка, вул. Василика, буд. 11а
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Рожневі-Поля, вул. Незалежності, буд. 14а
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Іллінці, вул. Шевченка, буд. 3
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Шевченкове, вул. Шевченка, буд. 5
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, смт Заболотів, вул. Б.Хмельницького,
буд. 10
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Ганьківці, вул. Б.Хмельницького, буд. 1а
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Зібранівка, вул. Грушевського, буд. 4
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Рудники, вул. Шевченка, буд. 6
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Троїця, вул. Головна, буд. 3
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Тростянець, вул. Франка, буд. 1
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Любківці, вул. Лесі Українки, буд. 6
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Олешків, вул. Головна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/14-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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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68 ФОП Денисенко Григорій Григорович
Місцезнаходження: Запорізька обл., Пологівський р-н, с.Тарасівка, вул. Леніна, буд. 74
Ідентифікаційний код: 2483717235
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Привокзальна, буд. 4, прим. 19
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/15-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

69 ФОП Бабенко Оксана Сергіївна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Сурсько-Литовське,
вул. Калініна, буд. 4
Ідентифікаційний код: 3133317029
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія, неврологія, ортопедія і травматологія
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

70 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЖАШКІВСЬКОГО
РАЙОНУ"
Місцезнаходження: Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Лікарняна,
буд. 19а
Ідентифікаційний код: 38646750
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
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за місцем провадження діяльності

Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Марійка, вул. Соборна, 3
Черкаська обл., Жашківський р-н, с.Охматів,вул. Миру, 36
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Острожани, вул. Центральна, 8
Черкаська обл., Жашківський р-н, с.Олександрівка, вул. Колгоспна, 1-а
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Павлівка, вул. Шевченка,46
Черкаська обл., Жашківський р-н, с.Нагірна, вул. Миру,181
Черкаська обл., Жашківський р-н, с.Скибин, вул. Героїв Небесної Сотні,23
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Литвинівка, вул. Ентузіастів,4
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Нова Гребля, вул. .Незалежності,3
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Сабадаш, вул. Перемоги,4
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Бузівка, вул. Ватутіна,97 а
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Сорокотяга, вул. Каштанова,3
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Тихий Хутір, вул. Центральна,39
Черкаська обл., Жашківський р-н, с.Хижня, вул. Миру,34б
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Шуляки, вул. Ватутіна,54
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Леміщиха, вул. Слави,13
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Тинівка, вул. Центральна,17
Черкаська обл., Жашківський р-н, м.Жашків, вул. Лікарняна,19а
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Кривчунка, вул. Ювілейна,4а
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Безпечна, вул. Центральна,19
Черкаська обл., Жашківський р-н, с.Вороне, вул. Миру,66
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Баштечки, вул. Миру,11
Черкаська обл., Жашківський р-н, с.Пугачівка, вул. Центральна,94
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Соколівка, вул. Вишнева,18
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Тетерівка, вул. Б.Хмельницького,42/1
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Червоний Кут, вул. Шевченка,30а
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Вільшанка, вул. Л.Українки,1-А
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Житники, вул. Миру,10
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Зелений Ріг, вул. Центральна,16а
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Конела, вул. Набережна,3
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Конельські Хутори, вул. Шкільна,3а
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Конельська Попівка, вул. Центральна,6
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/18-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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
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територіальних органів Державного казначейства)

71 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Івана Мазепи, буд. 65-А
Ідентифікаційний код: 22208209
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, неврологія, офтальмологія, ультразвукова діагностика, терапевтична
стоматологія, отоларингологія, рентгенологія, хірургія, функціональна діагностика, клінічна
біохімія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), рентгенологія, медична статистика, стоматологія, лікувальна
справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Київська обл., м.Біла Церква, вул. Івана Мазепи, буд. 65А
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/19-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

72 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 4" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Текстильників, буд. 36
Ідентифікаційний код: 02774154
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, гастроентерологія,
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, ортопедія і травматологія,
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отоларингологія, офтальмологія, онкогінекологія, психіатрія, пульмонологія, ревматологія,
рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
хірургія, функціональна діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: акушерська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична
статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Чернігів, вул. Текстильників, буд. 36
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/21-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

73 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 3" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. 1 Травня, буд. 170
Ідентифікаційний код: 14242161
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна
медицина, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, мікробіологія і
вірусологія, неврологія, нейрохірургія, отоларингологія, ортопедія і травматологія,
офтальмологія, проктологія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (гігієна),
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Чернігів, вул. 1-го Травня, буд. 170
м.Чернігів, вул. Захисників України, буд. 22
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/22-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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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74 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОЛІР"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Пріорська, буд. 6
Ідентифікаційний код: 41354105
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, анестезіологія, онкологія, неврологія, терапія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Пріорська, буд. 6
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

75 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" КИРИЛІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка,
вул. Приморський бульвар, буд. 1
Ідентифікаційний код: 42293398
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, акушерська справа.
за місцем провадження діяльності

Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Нове, вул. Кільцева, буд. 15
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Солоне, вул. Ювілейна, буд. 13
Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Носкова, буд. 5
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Лиманське, буд. 45
Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, просп. Азовський, буд. 12
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Атманай, вул. Зелена, буд. 12
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Охримівка, вул. Шкільна, буд. 43
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/24-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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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)

76 ФОП Кротік Андрій Олегович
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Володимира Івасюка, буд. 5, кв. 8
Ідентифікаційний код: 2977519633
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Пушкіна, буд. 4, прим. 2
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

77 ФОП Тиндик Юрій Анатолійович
Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, м.Судова Вишня, вул. Заводська,
буд. 19
Ідентифікаційний код: 3075921538
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія, стоматологія
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Мостиський р-н, м. Судова Вишня, вул. 1-Листопада, буд. 1/5
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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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78 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНОРЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ПАРОСТОК" ІМЕНІ В.А.ПОЛЬСЬКОГО"
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, смт Новомиколаївка,
вул. Соборності, буд. 194
Ідентифікаційний код: 20510387
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, фізіотерапія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, смт Новомиколаївка, вул. Соборності, буд. 194
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/27-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

79 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗГУРІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ЗГУРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Київська обл., Згурівський р-н, смт Згурівка, вул. Залізнична, буд.7
Ідентифікаційний код: 38043234
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна
справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Згурівський р-н, с. Пасківщина, вул. Українська, буд. 3
Київська обл., Згурівський р-н, с. Черевки, вул. Українська, буд. 21
Київська обл., Згурівський р-н, с. Усівка, вул. Центральна, буд. 19
Київська обл., Згурівський р-н, с. Турівка, вул. Центральна, буд. 1
Київська обл., Згурівський р-н, с. Стара Оржиця, вул. Центральна, буд. 22
Київська обл., Згурівський р-н, с. Софіївка, вул. Гагаріна, буд. 23
Київська обл., Згурівський р-н, с. Середівка, вул. Перемоги, буд. 17
Київська обл., Згурівський р-н, с. Свобода, вул. Космонавтів, буд. 7
Київська обл., Згурівський р-н, с. Щасливе, вул. Шевченка, буд. 1
Київська обл., Згурівський р-н, с. Безуглівка, вул. Большака, буд. 43
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Київська обл., Згурівський р-н, с. Шевченкове, вул. Лісова, буд. 3
Київська обл., Згурівський р-н, с. Олександринівка, вул. Першотравнева, буд. 2
Київська обл., Згурівський р-н, с. Аркадіївка, вул. Лесі Українки, буд. 29
Київська обл., Згурівський р-н, с. Вознесенське, вул. Українська, буд. 138
Київська обл., Згурівський р-н, с. Войтове, вул. Миру, буд. 42
Київська обл., Згурівський р-н, с. Вільне, вул. Незалежності, буд. 3
Київська обл., Згурівський р-н, с. Володимирське, вул. Володимирська, буд. 12
Київська обл., Згурівський р-н, с. Великий Крупіль, вул. Київський шлях, буд. 10а
Київська обл., Згурівський р-н, с. Жуківка, вул. Каштанова, буд. 74
Київська обл., Згурівський р-н, с. Красне, вул. Семенова, буд. 19а
Київська обл., Згурівський р-н, с. Лизогубова Слобода, вул. Шкільна, буд. 1а
Київська обл., Згурівський р-н, с. Любомирівка, вул. Миру, буд. 12
Київська обл., Згурівський р-н, с. Мала Березанка, вул. Козацька, буд. 23
Київська обл., Згурівський р-н, с. Мала Супоївка, вул. Роговця, буд. 4а
Київська обл., Згурівський р-н, с. Малий Крупіль, пл. Перемоги, буд. 2а
Київська обл., Згурівський р-н, с. Майське
Київська обл., Згурівський р-н, с. Нова Оржиця, вул. Молодіжна, буд. 37
Київська обл., Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. Залізнична, буд. 7
Київська обл., Згурівський р-н, с. Нова Олександрівка, вул. Українська, буд. 18
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

80 ФОП Красилюк Леонід Іванович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 78, кв. 114
Ідентифікаційний код: 2574715794
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю урологія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, Фонтанська дорога (вул. Перекопської дивізії), буд. 12/8
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/32-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

81 ФОП Горалік Михайло Олександрович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Цитадельна, буд. 6/8, кв. 72
Ідентифікаційний код: 2926821333
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Урлівська, буд. 30, кв. 128
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/33-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

82 ФОП Пушкін Олександр Миколайович
Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, просп. Шевченка,
буд. 2Г
Ідентифікаційний код: 3236515232
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, просп. Шевченка Т., буд. 2Г
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/35-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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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83 ФОП Сивогорло Аліна Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Терентія Кореня, буд. 9, кв. 40
Ідентифікаційний код: 2921816701
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю гастроентерологія
за місцем провадження діяльності

м.Чернігів, вул. Текстильників, буд. 36
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/36-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

84 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "4-А МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.ЛЬВОВА
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Стецька, буд.3
Ідентифікаційний код: 01996651
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча
ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, ендокринологія, загальна практика сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, організація і управління охороною здоров'я,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, радіологія,
радіонуклідна діагностика, ревматологія, рентгенологія, сексопатологія, стоматологія,
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
санологія, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул.
м.Львів, вул.
м.Львів, вул.
м.Львів, вул.
м.Львів, вул.
м.Львів, вул.
м.Львів, вул.

Мушака, буд. 54
Свенціцького, буд. 3
Снопківська, буд. 24
Тернопільська, буд. 9
Ференца Ліста, буд. 6
Паркова, буд. 1
Фредра, буд. 2
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м.Львів, вул. Я.Стецька, буд. 3
м.Львів, вул. Снопківська, буд. 22
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/39-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

85 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "8-А МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.ЛЬВОВА "
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Навроцького, 23
Ідентифікаційний код: 01997645
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ультразвукова діагностика,
отоларингологія, кардіологія, ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, епідеміологія, терапія, фізіотерапія, офтальмологія, ортопедія і травматологія,
стоматологія, ендокринологія, комбустіологія, рентгенологія, хірургія, анестезіологія,
нейрохірургія, функціональна діагностика, неврологія, дитяча анестезіологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна
справа (клініка), рентгенологія, сестринська справа (операційна), медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Навроцького, буд. 23
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/40-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

86 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КІЦМАНСЬКИЙ
НЕКОМЕРЦІЙНИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" КІЦМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань, вул. Незалежності,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 38561624
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
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медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа,
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Ставчани, вул. В.Стуса, буд. 2
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Стрілецький Кут, вул. Центральна, буд. 143
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 13
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Іванківці, вул. В. Івасюка,буд.46
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Реваківці, вул. Центральна,буд.13
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Мамаївці, вул. Т. Шевченка,буд.89
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Берегомет, вул. Головна, буд.8
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Брусниця, вул. Перемоги, буд.1а
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Ревно, вул. Центральна, буд.50
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань, вул. Незалежності, буд.1
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт Неполоківці, вул. Т. Шевченка, буд. 34
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Діброва, вул. Українська, буд.5
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Киселів, вул. Т.Шевченка, буд. 52
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Борівці, вул. Головна, буд.56
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Нижні Станівці, вул. Незалежності, буд.61
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Верхні Станівці, вул. Перемоги, буд.2
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Брусенки, вул. Б.Хмельницького, буд.105
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Біла, вул. Центральна, буд.1
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Шипинці, вул. Лугова, буд.2
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Шипинці, вул. Головна, буд.34
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Бурдей, вул. Шкільна, буд.3
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт Лужани, вул. Центральна, буд.50
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Глиниця, вул. Перемоги, буд.10
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Витилівка, вул. В. Крикливця, буд.37
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Суховерхів, провул. Крутий, буд.1
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Валява, вул. Н.Яремчука, буд. 2
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Давидівці, вул. Центральна, буд.8
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Гострий Кілок, вул. М.Рильського,буд.21
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Новий Киселів, вул. Центральна, буд.10
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Хлівище, вул. Головна, буд.30а
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Шишківці, вул. Головна, буд.17
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с.Остра, вул. Т.Шевченка, буд.12
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с.Драчинці, вул. Т.Шевченка, буд.53
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Ошихліби, вул. Т.Шевченка, буд.16
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Южинець, вул. Т.Шевченка, буд.21
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Коростувата, вул. Т.Шевченка, буд.34
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Нові Драчинці, вул. Головна, буд.22
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Гаврилівці, вул. Центральна, буд.23
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Малятинці, вул. Дружби народів, буд.12
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Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Дубівці, вул. Т.Шевченка, буд.49
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Зеленів, вул. Незалежночті, буд.52
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Кальнівці, вул. Буковинська, буд.22
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Чортория, вул. І. Миколайчука, буд.3
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Лашківка, вул. Головна, буд.32
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Кліводин, вул. Шкільна, буд.9
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/41-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

87 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖОВКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, м.Жовква, вул. Львівська, 78
Ідентифікаційний код: 01996409
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча психіатрія, дитяча
стоматологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча офтальмологія, дитяча фтизіатрія, дитяча
хірургія, ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, загальна практика - сімейна медицина,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, ортодонтія, педіатрія, підліткова
терапія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична
стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, медицина невідкладних станів;
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа,
лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа
(операційна), медична статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Жовківський р-н, с. Воля-Висоцька, вул. Петрова, буд. 52а
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Крехів, вул. Б.Хмельницького, буд. 28
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Шпитальна, буд. 58а
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Львівська, буд. 17
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Львівська обл., Жовківський р-н, с. Замочок, вул. Шевченка, буд. 88б
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Воїнів УПА, буд.
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Сопошин, вул. Чорновола, буд. 54
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Великі Передримихи, вул. Незалежності, буд. 54
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Блищиводи, вул. Миру, буд. 9
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Кунин, вул. Б.Хмельницького, буд. 72
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Хитрейки, вул. Шкільна, буд. 39а
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Івасюка, буд. 6
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Нова Скварява, вул. Шевченка, буд. 1
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Туринка, вул. Б.Хмельницького, буд. 45
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Боянець, вул. І.Франка, буд. 99а
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Зіболки, вул. 600-річчя Зіболок, буд. 5
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Львівська, буд. 82
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бесіди, вул. Б.Хмельницького, буд. 5а
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Воїнів УПА, буд. 19
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Шпитальна, буд. 48
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Львівська, буд. 72
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Шпитальна, буд. 50
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Львівська, буд. 76
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Шпитальна, буд. 60
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Деревня, вул. Л.Українки, буд. 4
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Кулява, вул. Б.Хмельницького, буд. 32
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Львівська, буд. 78
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Купичволя, вул. Зелена, буд. 18а
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Нове с., вул. Зелена, буд. 75
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Смереків, вул. Шептицького, буд. 9
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Мацошин, вул. Центральна, буд. 78
Львівська обл., Жовківський р-н, с. В’язова, вул. Л.Українки, буд. 25
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Фійна, вул. Шевченка, буд. 54
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Стара Скварява, вул. Шевченка, буд. 4
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Студентська, буд. 7
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малі Підліски, вул. Київська, буд. 23
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Великі Грибовичі, вул. Миру, буд. 1
Львівська обл., Жовківський р-н, смт Куликів, вул. Загорода, буд. 5
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Артасів, вул. Яремчука, буд. 72
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Звертів, вул. Сонячна, буд. 1
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Мокротин, вул. Хоробрівська, буд. 11а
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Сулимів, вул. Львівська, буд. 1
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Мервичі, вул. Робітнича, буд. 8
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Великий Дорошів, вул. Лисенка, буд. 1а
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Зарудці, вул. І.Франка, буд. 81а
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Зашків, вул. О.Мармаша, буд. 118
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Львівська обл., Жовківський р-н, с. Глинськ, вул. Л.Українки, буд. 38
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гряда, вул. Горішня, буд. 34
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Добросин, вул. Учительська, буд. 8
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Любеля, вул. Шевченка, буд. 40а
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Стронятин, вул. Незалежності, буд. 43
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/42-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

88 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІЛЬШІВЦІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Галицький р-н, смт Більшівці, вул. Тиха,
буд. 4
Ідентифікаційний код: 42097233
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Галицький р-н, смт Більшівці, вул. Тиха, буд. 4
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Жалибори, вул. Миру, буд. 11
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Кукільники, вул. Галицька, буд. 32А
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Поділля, вул. Л.Українки, буд. 56А
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Курів, вул. Т.Шевченка, буд. 60
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Кінашів, вул. Січових Стрільців, буд. 78
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Загір'я-Кукільницьке, вул. Шевчанка,
буд. 47
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Яблунів, вул. В.Стефаника, буд. 2
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Нараївка, вул. Шкільна, буд. 13
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/43-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

89 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
НОВОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Путивльський р-н, с. Нова Слобода, вул.
Першотравнева, буд. 3А
Ідентифікаційний код: 41832777
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Путивльський р-н, с. Линове, пров. Мирний, буд. 50А
Сумська обл., Путивльський р-н, с. Юр'єве, вул. Набережна, буд. 21
Сумська обл., Путивльський р-н, с. Чаплищі, вул. Центральна, буд. 57
Сумська обл., Путивльський р-н, с. Волинцеве, вул. Першотравнева, буд. 1А
Сумська обл., Путивльський р-н, с. Ширяєве, вул. Висоцького, буд. 60
Сумська обл., Путивльський р-н, с. Гірки, вул. Гагарина, буд. 18
Сумська обл., Путивльський р-н, с. Бунякине, вул. Л.Чечеткина, буд. 24
Сумська обл., Путивльський р-н, с. Князівка, вул. Садова, буд. 63
Сумська обл., Путивльський р-н, с. Нова Слобода, вул. Першотравнева, буд. 3А
Сумська обл., Путивльський р-н, с. Червоне Озеро, вул. Молодіжна, буд. 2
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/44-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

90 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКА 1А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ КНЯЗЯ ЛЕВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Ужгородська, 1
Ідентифікаційний код: 01996622
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, дитяча гінекологія, дерматовенерологія,
дитяча алергологія, дитяча алергологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія, проктологія, професійна патологія,
психотерапія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, сексопатологія,
стоматологія, судинна хірургія, сурдологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, рентгенологія, сестринська
справа (операційна), лабораторна справа (гігієна), сестринська справа, лабораторна справа
(клініка)
за місцем провадження діяльності

м.Львів, смт Брюховичі, вул. Ягідна, буд. 8
м.Львів, вул. Г.Мазепи, буд. 25
м.Львів, смт Брюховичі, вул. Івасюка, буд. 40
м.Львів, вул. Грінченка, буд. 6
м.Львів, вул. Лінкольна, буд. 53
м.Львів, вул. П.Панча, буд. 16
м.Львів, вул. Шевченка, буд. 116
м.Львів, вул. Хімічна, буд. 7
м.Львів, просп. Чорновола, буд. 45А
м.Львів, вул. Лемківська, буд. 28
м.Львів, вул. Ужгородська, буд. 1
м.Львів, вул. Хмельницького, буд. 195
м.Львів, вул. Варшавська, буд. 56
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/45-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

91 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-А МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Руська, буд.20
Ідентифікаційний код: 01984276
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, загальна практика - сімейна медицина, ендокринологія, епідеміологія,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура,
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неврологія, отоларингологія, офтальмологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, підліткова
терапія, проктологія, ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія,
дитяча ендокринологія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа,
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Руська, буд. 20
м.Львів, вул. Римлянина, буд. 2
м.Львів, вул. Личаківська, буд. 119
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/46-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

92 ФОП Сайтарли Анатолій Федорович
Місцезнаходження: Одеська обл., Ренійський р-н, м.Рені, вул. Жовтнева, буд. 18
Ідентифікаційний код: 3085924039
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія;
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, просп. Лобановського, буд. 150-Г, прим. 109
Реєстраційне досьє від 20.09.2018 № 2009/47-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

93 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІАКОМ
ПЛЮС"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 59-к, нежиле приміщення
11/1
Ідентифікаційний код: 41957814
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ендокринологія, акушерство і
гінекологія, дерматовенерологія, загальна практика - сімейна медицина, урологія, кардіологія,
неврологія, гастроентерологія, ендоскопія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 59К, нежитлове прим. 11/1
Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 21/1409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

94 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ
МЕДІКАЛ"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Тополина, буд. 26/1
Ідентифікаційний код: 41960790
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, анестезіологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Тополина, буд. 26/1
Реєстраційне досьє від 14.09.2018 № 22/1409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

95 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 М.МАРІУПОЛЯ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46 А
Ідентифікаційний код: 37885220
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, неврологія, дитяча
неврологія, офтальмологія, отоларингологія, педіатрія, терапія, хірургія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа
(клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Металургів, буд. 121
Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 143
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46А
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 2509/01-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

Всього:

Заступник начальника Управління начальник відділу контролю
якості медичної допомоги
Управління ліцензування та контролю
якості надання медичної допомоги

95 справ

Ярослав ЯРОШОВЕЦЬ
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Даценко Л. 200 08 17

