ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
04.10.2018 № 1813

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ТОКАРІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Токарі, вул. Річкова, буд. 32
Ідентифікаційний код: 03189245
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Токарі, вул. Річкова, буд. 32
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 01/2609-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 ФОП Байрачна Олена Сергіївна
Місцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Нова Маківка, вул. Пугачова,
буд. 14
Ідентифікаційний код: 2906314082
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна,
буд. 107Б, прим. 111
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 01/2709-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)

3 ФОП Сафронов Денис Валерійович
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Баленка, буд. 11, кв. 78
Ідентифікаційний код: 3012400011
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю рефлексотерапія
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. П.Орлика, буд. 2/16
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 02/2509-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 Власик Марія Василівна
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Буковинська, буд. 5, кв. 77
Ідентифікаційний код: 2561822006
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. Гагаріна, буд. 45
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 03/2109-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)

5

ФОП Вишневська Оксана Олександрівна

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Північна, буд. 44
Ідентифікаційний код: 3126420221
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортодонтія
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Троїцька, буд. 43А
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 03/2409-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 Чорна Олена Олександрівна
Місцезнаходження: Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 9,
кв. 203
Ідентифікаційний код: 2707921421
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ендокринологія
за місцем провадження діяльності

м.Чернівці, вукл. Небесної Сотні, буд. 8
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 03/2609-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)

7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІДЕНТ
ДЖУНІОР"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Дачна, буд. 12
Ідентифікаційний код: 40186588
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія, рентгенологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, дерматовенерологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, просп. Академіка Глушка, буд. 32, прим. 9,11
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 04/2109-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)

8 ФОП Баринова Людмила Григорівна
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Щорса, буд. 56, кв. 81
Ідентифікаційний код: 2192901560
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності

Харківська обл., м.Чугуїв, вул. К.Лібкнехта, буд. 65, секція А
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 04/2409-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 ФОП Макаревич Станіслав Григорович
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Руська, буд. 219Г, кв. 50
Ідентифікаційний код: 2052322199
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Кам'яна, вул. Шевченка, буд. 2
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 05/2109-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)

10 ФОП Востряков Олександр Володимирович
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Місцезнаходження: Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі,
вул. Незалежності, буд. 1А
Ідентифікаційний код: 3338522698
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Незалежності, буд. 3А
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 05/2609-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 ФОП Франчук Руслана Ігорівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Холмська, буд. 3
Ідентифікаційний код: 2635813183
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія

за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Антоненка-Давидовича, буд. 8а
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 06/2109-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)

12 ФОП Корчак Наталія Леонідівна
Місцезнаходження: Житомирська обл., Романівський р-н, с. Олександрівка,
вул. Центральна, буд. 5
Ідентифікаційний код: 2940906821
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Романівський р-н, смт Миропіль, вул. Центральна, буд. 67
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 06/2609-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)

13

ФОП Шпиль Віталій Віталійович

Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, с. Угринів
Ідентифікаційний код: 3323908454
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Луцький р-н, с. Городище, вул. Шкільна, буд. 35
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 06/2709-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 Сторожева Лідія Вікторівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Героїв Праці, буд. 12, кв. 452
Ідентифікаційний код: 3457206685
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія, стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 144
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 07/2109-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»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Карлаш Наталія Володимирівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Василя Стуса, буд. 7, ГУРТ
Ідентифікаційний код: 2802714021
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Милославська, буд. 16, група приміщень 395
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 07/2609-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 ФОП Беспалова Людмила Миколаївна
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Маршала Конєва,
буд. 13, корп. 2, кв. 121
Ідентифікаційний код: 2027914927
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія
за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, буд. 15/18
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 08/2109-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)

17 ФОП Сорокотяга Олександр Олександрович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 150, кв. 10
Ідентифікаційний код: 2010514537
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія

8
за місцем провадження діяльності

м.Запоріжжя, вул. Моторобудівників, буд. 22, прим. 90
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 08/2409-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 13" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, пр-т Тракторобудівників, буд.142 А
Ідентифікаційний код: 03293480
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитячі інфекційні
хвороби, бактеріологія, дитяча гінекологія, дитяча гастроентерологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча пульмонологія, дитяча неврологія, дитяча стоматологія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, лікувальна фізкультура, підліткова терапія, функціональна діагностика, дитяча
хірургія, клінічна лабораторна діагностика, дитяча офтальмологія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, лабораторна
справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), санологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Харків, пр-т Тракторобудівників, буд.142-А
м.Харків, вул. Дружби Народів, буд.238
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 08/2509-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 ФОП Медвідь Василь Іванович
Місцезнаходження: Закарпатська
вул. 70 Р.-Жовтня, буд. 112, корп. А
Ідентифікаційний код: 2951800939

обл.,

Рахівський

р-н,

с.

Верхнє

Водяне,
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт Великий Бичків, вул. Карпатських Січовиків,
буд. 191
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 08/2609-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
"РОЖИЩЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" РОЖИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, вул. Коте
Шилокадзе, буд. 19
Ідентифікаційний код: 38541660
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа,
медична статистика
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Тихотин, вул. Слави ,4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Тристень, вул. Воробйова, 4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Студині, вул. Чапаєва, 2
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Рудка – Козинська, вул. Жовтнева,19б
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Раймісто, вул. Квітнева, 13а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Копачівка, вул. Молодіжна, 1
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Тростянка, вул. Центральна, 39
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Оленівка, вул. Миру, 40
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Вітоніж, вул. Першотравнева, 28а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Озденіж, вул. Садова, 46
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Носачевичі, вул. Молодіжна,6
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Навіз, вул. Б.Хмельницького, 3
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Незвір, вул. Новосельців, 4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 51
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Літогоще, вул. І.Франка, 19б
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Ольганівка, вул. Гранична, 29
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Уляники, вул. Центральна, 11
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Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Луків, вул. Радянська, 2
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Березолуки, вул. Перемоги, 25
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Трилісці, вул. Котельникова, 2
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Рудня, вул. Центральна, 9
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Підгірне, вул. Л.Українки, 47
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Мильськ, вул. 1-го Травня, 18
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Яблунівка, вул. Ватутіна, 18а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Немир, вул. Ветеранів, 16б
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Залісці, вул. Фрунзе, 33а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Кременець, вул. Рожищенська, 40
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Береськ, вул. Перемоги, 4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Вічині, вул. 17 вересня, 4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Вишеньки, вул. Вишнева, 9
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Топільне, вул. Ювілейна, 24
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Ясенівка, вул. Радянська 26/2
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Башова, вул. Лісова ,39
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Щурин, вул. Незалежності, 7
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Пожарки, вул. Радянська, 49
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Любче, вул. Садова, 1
Волинська обл., Рожищенський р-н, смт. Дубище, вул. Зелена,46
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Сокіл, вул. Червоного Хреста, 7
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Переспа, вул. Миру, 3
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Доросині, вул. Ф.Фріда, 1
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Бортяхівка, вул. Шкільна, 2
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Берегове, вул. Луцька, 25
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Валер’янівка, вул. Зарічна, 27
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Ворончин, вул. Шкільна, 4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Городині, вул. Центральна, 16
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Кроватка, вул. Партизанська, 10
Волинська обл., Рожищенський р-н, місто Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Духче, вул. Жовтнева, 65
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Квітневе, вул. Радянська, 10
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Козин, вул. Миру 2б
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Кобче, вул. Центральна, 8а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Кияж, вул. Миру, 27
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Крижівка, вул. 1-го Травня, 47
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Іванчиці, вул. Центральна, 9
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Іванівка, вул. Перемоги, 4а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Залісці, вул. Фрунзе, 33а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Єлизаветин, вул. Прилісна, 52
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Дмитрівка, вул. Центральна, 8
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 08/2709-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)

21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 7" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, просп. Ювілейний, буд. 76
Ідентифікаційний код: 23002303
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитячі інфекційні хвороби,
педіатрія, дитяча гінекологія, дитяча кардіоревматологія, клінічна лабораторна діагностика,
дитяча алергологія, дитяча неврологія, дитяча стоматологія, дитяча ортопедія і травматологія,
дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, функціональна діагностика, підліткова терапія, лікувальна фізкультура, дитяча
хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
рентгенологія, лабораторна справа (клініка), медична статистика, санологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, пр-т Ювілейний, буд.76
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 09/2409-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 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРДИЧІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Мирославка,
вул. Лікарняна, буд. 68-В
Ідентифікаційний код: 38742097
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:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Малосілка, вул. Центральна, буд. 2
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Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Хмельове, вул. Центральна, буд. 4-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Старий Солотвин, вул. Садова, буд. 54
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Садки, вул. Центральна, буд. 7
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Никонівка, вул. Українця, буд. 1
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Велика П'ятигірка, вул. Миру, буд. 40-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Гардишівка, вул. Гагаріна, буд. 1-В
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Романівка, вул. Луганська, буд. 104-Б
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Центральна, буд. 26
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Осиково, вул. Перемоги,буд. 1
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Демчин, вул. Шкільна, буд. 62-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Великі Гадомці, вул. Лесі Українки, буд. 18
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Журбинці, вул. Перемоги, буд. 57-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Хмелище, вул. Квітнева, буд. 14-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Скаківка, вул. Оскальського, буд. 13
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Маркуші, вул. Незалежності, буд. 39
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Буряки, вул. Шевченка, буд. 5
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Обухівка, вул. Перемоги, буд. 8-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Бердичів, вул. Житомирська,буд. 85 – А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Кукільня,вул. Вишнева, буд. 1
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Андріяшівка, вул. Павла Ящука, буд. 6
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Рея, вул. Миру, буд. 20
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Скраглівка, вул. Свободи, буд. 1
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Озадівка, вул. Центральна, буд. 5-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Райгородок, вул. Соборна, буд. 23
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Половецьке, вул. Молодіжна, буд. 1
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Мирославка, вул. Лікарняна, буд. 68-В
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Швайківка, вул. Осівка, буд. 1-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, смт. Гришківці, вул. Житомирська, буд. 32
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Бистрик, вул. Шевченко, буд. 7
Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Бердичів, вул. Житомирська,буд. 85 – А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Лісова Слобідка, вул.Братів Мицкевичів,
буд. 9-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Слободище, вул. Карпенка, буд. 6-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Гвіздава, вул. Щорса, буд. 2-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Катеринівка, вул. Усадьби, буд. 1-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Агатівка, вул. Ватутіна,буд. 52
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Гальчин, вул. Центральна, буд. 53-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Новий Солотвин, вул. Шевченка, буд. 3
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Кустин, вул. Лісова, буд. 40-А
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Підгороднє, вул. Миру, буд. 35-А
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 13/2709-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)

23 ФОП Мельник Роман Геннадійович
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Токмак, вул. Центральна, буд. 61, кв. 17
Ідентифікаційний код: 3306903075
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, стоматологія
за місцем провадження діяльності

Запорізька обл., м.Токмак, вул. Гоголя, буд. 50/12
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 14/2709-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)

24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛАВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ "СЛАВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження:
Львівська
обл.,
Сколівський
р-н,
смт
Славське,
вул. Архангельського, буд. 5
Ідентифікаційний код: 20764716
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, ортопедія і
травматологія, хірургія, терапія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика,
загальна практика - сімейна медицина, рентгенологія, кардіологія, клінічна біохімія,
неврологія, епідеміологія, медицина невідкладних станів, клінічна лабораторна діагностика,
анестезіологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Сколівський р-н, с.Волосянка, вул. Шевченка, буд. 46
Львівська обл., Сколівський р-н, с.Верхня Рожанка, вул. Шевченка, буд. 36
Львівська обл., Сколівський р-н, с.Грабовець
Львівська обл., Сколівський р-н, с.Либохора
Львівська обл., Сколівський р-н, с.Нижня Рожанка
Львівська обл., Сколівський р-н, с.Решітка
Львівська обл., Сколівський р-н, с.Ялинкувате
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Львівська обл., Сколівський р-н, с.Хащованя
Львівська обл., Сколівський р-н, смт Славське, вул. Архангельського, буд. 5
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 15/2109-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)

25 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА №1" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Шкільна, буд. 6
Ідентифікаційний код: 30311923
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю народна та нетрадиційна медицина, акушерство і гінекологія, загальна
практика - сімейна медицина, гастроентерологія, урологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія,
отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, ендоскопія, організація і управління
охороною здоров'я, ревматологія, інфекційні хвороби, функціональна діагностика, хірургія,
терапія, ортопедія і травматологія, онкологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
психотерапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: медична
статистика, лабораторна справа (клініка), сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Чернівці, вул. Шептицького, буд. 20
м.Чернівці, вул. Шкільна, буд. 6
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 15/2709-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)

26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
РАЙОННА ЛІКАРНЯ ШАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"

"ШАЦЬКА

Місцезнаходження: Волинська обл., Шацький р-н, смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги,
буд. 53Б
Ідентифікаційний код: 01982778
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
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дерматовенерологія, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні
хвороби, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, наркологія, офтальмологія,
отоларингологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, фтизіатрія, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа
(клініка), рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Шацький р-н, с. Затишшя, вул. Центральна, буд. 32б
Волинська обл., Шацький р-н, с. Пулемець, вул. Дружби, буд. 2
Волинська обл., Шацький р-н, с. Вільшанка, вул. Центральна, буд. 1
Волинська обл., Шацький р-н, с. Хрипськ, вул. Жовтнева, буд. 3
Волинська обл., Шацький р-н, с. Острів’я, вул. Шкільна, буд. 9
Волинська обл., Шацький р-н, с. Омеляне, вул. Лісова, буд. 2
Волинська обл., Шацький р-н, с. Самійличі, вул. Зелена, буд. 4
Волинська обл., Шацький р-н, с. Положево, вул. Нова, буд. 2
Волинська обл., Шацький р-н, с. Плоске, вул. Садова, буд. 7
Волинська обл., Шацький р-н, с. Прип’ять, вул. Садова, буд. 2
Волинська обл., Шацький р-н, с. Перешпа, вул. Партизанська, буд. 3
Волинська обл., Шацький р-н, с. Голядин, вул. Калинова, буд. 7а
Волинська обл., Шацький р-н, с. Підманево, вул. Вишнева, буд, 19
Волинська обл., Шацький р-н, с. Кропивники, вул. Федорова, буд. 14
Волинська обл., Шацький р-н, с. Пехи, вул. Шкільна, буд. 2
Волинська обл., Шацький р-н, с. Залісся, вул. Центральна, буд. 70
Волинська обл., Шацький р-н, с. Вілиця, вул. Лісова, буд. 8
Волинська обл., Шацький р-н, с. Кам’янка, вул. Весела, буд. 5
Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязькі Смоляри, вул.Шевчека, буд. 14
Волинська обл., Шацький р-н, с. Грабово, вул. Партизанська, буд. 7
Волинська обл., Шацький р-н, с. Мельники, вул. Озерна, буд. 1
Волинська обл., Шацький р-н, с. Ростань, вул. Молодіжна, буд. 3
Волинська обл., Шацький р-н, с. Піща, вул. Незалежності, буд. 148а
Волинська обл., Шацький р-н, с. Пульмо, вул. Незалежності, буд. 169а
Волинська обл., Шацький р-н, смт Шацьк, вул.50 років Перемоги, буд. 53б
Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь, вул. Жовтнева, буд. 85
Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 15/2809-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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
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САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ШЕПЕТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с.Корчик, вул. В.Котика,
буд. 1-А
Ідентифікаційний код: 38402043
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, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Вербівці, вул. Садова, буд. 1а
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Плесна, вул. Миру, буд. 50
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Корчик, вул. В. Котика, буд. 1а
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Михайлючка, вул. Залізнична буд. 8б
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт Гриців, вул. Ломоносова, буд. 7
Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Залізнична, буд. 55
Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 61
Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. В.Котика, буд. 85
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Вовківчики, вул. Подільська, буд. 21
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Білокриниччя, вул. Шкільна, буд. 3
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Городище, вул. Річна, буд. 11
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Лозичне, вул. І. Ляшенка, буд. 62
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Вовківці, вул. Садова, буд. 20
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Старі Бейзими, вул. Молодіжна, буд. 3
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Велика Медведівка, вул. Островського, буд. 80
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Сасанівка, вул Миру, буд. 28
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Білопіль, вул. Шкільна, буд. 5а
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Мала Шкарівка, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 4
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Орлинці, вул. Садова, буд. 24
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Велика Шкарівка, вул. Шкільна, буд. 5
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Микулин, вул. Миру,буд. 4
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Красносілка, вул. Польова, буд. 18
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Конотоп, вул. Набережна, буд. 7
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Климентовичі, вул. Шевченка,буд. 29
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Велика Рішнівка, вул. Центральна, буд. 45а
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Пашуки, вул. Центральна, буд. 9а
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Городнявка, вул. Молодіжна, буд. 13
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Серединці, вул. Миру, буд. 36
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Лотівка, вул. Свободи, буд. 23
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Дубіївка, вул. Ватутіна, буд. 17а
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Траулин, вул. Центральна, буд. 14а
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Новичі, вул. Гвардійська, буд. 2
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Жилинці вул. Миру,буд. 32
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Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Поляна, вул. Шкільна, буд. 18в
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Романів, вул. Партизанська, буд. 38
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Рилівка, вул. Церковна,буд. 46
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Червоний Цвіт, вул. Заводська, буд. 1
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Пліщин, вул. Чкалова, буд. 14
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, c. Коськів, вул. Сергія Оврашка, буд. 6а
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Ленківці, вул. Коськовецька, буд. 51
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Чотирбоки, вул. Центральна, буд. 9
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Мокіївці, вул. Центральна, буд.19-а
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Судилків, вул. Героїв Майдану, буд. 115
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Сульжин, вул. Миру, буд. 1
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Хутір, вул. Островського, буд. 1
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 16/2109-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)

28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРОВАРСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Шевченка, буд. 14
Ідентифікаційний код: 01994497
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія,
алергологія,
гастроентерологія,
генетика
медична,
гематологія,
дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча неврологія,
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія,
ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, імунологія, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, лікувальна фізкультура,
наркологія, нефрологія, нейрохірургія, неонатологія, неврологія, онкологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, офтальмологія,
педіатрія, психіатрія, патологічна анатомія, пульмонологія, підліткова терапія, проктологія,
рентгенологія, ревматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна

18

справа (клініка), лабораторна справа (патологія), сестринська справа, сестринська справа
(операційна), рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Київська обл., м.Бровари, вул. Ярослава Мудрого, буд. 47
Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченка, буд. 14
Київська обл., м.Бровари, вул. Незалежності, буд. 10
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 17/2109-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)

29 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ВВ КЛІНІКА"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1В, прим. 1028/2
Ідентифікаційний код: 42495579
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна
практика - сімейна медицина, кардіологія, неврологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, урологія, хірургія,
проктологія, судинна хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1-в, прим. 1028/2
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 18/2709-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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30 ТОВАРИСТВО
"МЕДПРОФСЕРВІС"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, просп. Лобановського, буд. 4Б
Ідентифікаційний код: 42492468
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, офтальмологія,
психотерапія, терапія, хірургія, неврологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, просп. В.Лобановського, буд. 4Б
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 19/2709-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)

31 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЖИЦЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Оржицький р-н, смт Оржиця, вул. Центральна,
буд. 1 А
Ідентифікаційний код: 38345331
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, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Круподеренці, вул. Центральна, буд. 100
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Великоселецьке, вул. Сульська, буд. 8
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Чутівка, вул. Шкільна, буд. 39
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Чевельча, вул. Центральна, буд. 51
Полтавська обл., Оржицький р-н, смт Новооржицьке , вул. Миру, буд. 2
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Лукім’я, вул. Миру, буд. 51
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Денисівка, провулок Березовий , буд. 2
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Вишневе, вул. Травнева, буд. 21
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Чайківщина, вул. Шкільна, буд. 48
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Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Заріг, вул. Миру, буд. 155
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Вороненці, вул. Миру, буд. 4
Полтавська обл., Оржицький р-н, смт Оржиця, вул. Центральна, буд. 1 А
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Лазірки, вул. Медова, буд. 61
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Золотухи, вул. Широка, буд. 15
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Маяківка вул. Остапівська, буд. 1
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Несено Іржавець, вул. Центральна, буд. 18
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Новий Іржавець, вул. Полтавська, буд. 32
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Онішки, вул. Центральна, буд. 25
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Райозеро, вул. Володимира Несена, буд. 88
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Сазонівка вул. Центральна, буд. 4
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Старий Іржавець, вул. Грушевського, буд. 26 А
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасівка, вул. Миру, буд. 51
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тимки, вул. Центральна, буд. 12
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Черевки, вул. Мухівська, буд. 34
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Яблунево, вул. Центральна, буд. 61 А
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Плехів, вул. Богдана Нестеренка, буд. 18
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове, вул. Шкільна, буд. 15 Б
Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Савенці, вул. Кооперативна, буд. 1А
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 2109/02-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)

32 ФОП Чашуріна Ганна Михайлівна
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Коблевська, буд. 17/19, кв. 21
Ідентифікаційний код: 2959619706
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Успенська, буд. 52, прим.к.1
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 2109/06-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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33 ФОП Захарусь Мар'ян Богданович
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Чишкии, вул. Шевченка,
буд. 30
Ідентифікаційний код: 2944116990
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, педіатрія
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Дністерська, буд. 27
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 2109/08-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)

34 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Рай-Олександрівка,
вул. Шкільна, буд. 61А
Ідентифікаційний код: 37643758
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Сидорове, вул.Первомайська, буд.22
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Тетянівка, вул.Центральна, буд.27
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, буд.63а
Донецька обл., Слов'янський р-н, с. Адамівка, вул. Польова, буд.16
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Никонорівка, вул. Підгірна, буд.9а
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Малинівка, вул. Мороза, буд.4
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Оріхуватка, вул. Лісна, буд.33
Донецька обл., Слов'янський р-н, м.Миколаївка, вул.Миру,буд.13, корпус 1
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Мирне, вул. Ювілейна, буд.. 9
Донецька обл., Слов'янський р-н, смт Черкаське, вул. Миру, буд.4
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Пришибуд, вул.Партизанська, буд.51
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Васютинське, вул.Садова, буд.11а
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Карпівка, вул. Ясна, буд.47-а
Донецька обл., Слов'янський р-н, м. Миколаївка, вул. Миру,буд.13, корпус 1

22

Донецька обл., Слов'янський р-н, смт Билбасівка, вул.Затишна, буд.6-а
Донецька обл., Слов'янський р-н, с. Новоселівка, пров.Луговий, буд.2
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Андріївка, вул.Зарєчна, буд.22
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Троїцьке, вул. Садова, буд. 1
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Новомиколаївка, вул. Молодіжна, буд. 4
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Олександрівка, вул. Шкільна, буд.58
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Селезнівка, вул. Садова, буд.37-а
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Маяки, вул. Гагаріна, буд.28
Донецька обл., Слов'янський р-н, с. Донецьке, вул. Миру, буд.1
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Богородичне, ул. Центральна, буд.42а
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Роганське, вул. Сонячна, буд.7
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Андріївка, вул. Труда, буд. 45
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Дмитріївка, вул. Пушкіна, буд. 26-а
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Хрестище, пров.Шкільний, буд.1
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Долина, вул.Харківська буд.55а
Донецька обл., Слов'янський р-н, с. Привілля, вул. Кучеренко буд.10а
Донецька обл., Слов'янський р-н, с. Сергіївка, вул.Больнична, буд.1
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Майдан, вул.Центральна, буд.70
Донецька обл., Слов'янський р-н, смт Райгородок, вул.Молодіжна, буд.3
Донецька обл., Слов'янський р-н, с. Микільське, вул. Миру, буд. 93
Донецька обл., Слов'янський р-н, с.Прелестне, вул.Садова, буд.1
Реєстраційне досьє від 21.09.2018 № 23/2109-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)

35 ФОП Артимовський Андрій Богданович
Місцезнаходження: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м.Старий Самбір,
вул. В.Чорновола, буд. 57
Ідентифікаційний код: 2853016158
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю кардіологія, функціональна діагностика
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Л.Галицького, буд. 73/1
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 2409/01-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
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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)

36 ФОП Стукан Марина Олегівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Лавицького, буд. 15, кв. 39
Ідентифікаційний код: 3261001645
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Нахімова, буд. 116А
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 2409/02-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)

37 ФОП Сотник Дмитро Олегович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Йосипа Манаєнкова,
буд. 10, кв. 5
Ідентифікаційний код: 3378018378
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Глаголева, буд. 20, вбудоване прим. 77-78
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 2409/03-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)
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38 ФОП Бичков Віталій Олександрович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Степового фронту,
буд. 46, кв. 34
Ідентифікаційний код: 3069811137
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р-н, смт Юр'ївка, вул. Центральна, буд. 63А
Реєстраційне досьє від 24.09.2018 № 2409/04-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)

39 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖОРНО
ДЕНТАЛЕ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Пушкінська, буд. 20-А
Ідентифікаційний код: 42008908
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 4, корп. 6 (літера А)
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 2509/02-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)

40 ФОП Бабинович Руслан Омелянович
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, с.Крихівці, вул. Слобідська, буд. 46, кв.6
Ідентифікаційний код: 2989512339
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Старі Богородчани, вул. Січових
стрільців, буд. 83
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 2509/04-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)

41 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛАНОВЕЦЬКИЙ
МІСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження:
Тернопільська
обл.,
Лановецький
р-н,
м.Ланівці,
вул. Незалежності, буд. 20А
Ідентифікаційний код: 41935832
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, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. М.Куськівці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Волиця
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Михайлівка
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Краснолука
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Оришківці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Татаринці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Загірці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Якимівці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Юсківці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Шевченка, буд. 30
Реєстраційне досьє від 25.09.2018 № 2509/05-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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42 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО
РАЙОНУ" БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Тімірязєва, буд. 6
Ідентифікаційний код: 37917880
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, медицини невідкладних станів; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика, сестринська
справа, лікувальна спрва (невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Храпачі, вул.Молодіжна, буд. 5
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Розаліївка, вул. Народна, буд. 53 В
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Скребиші, вул. Миру, буд. 46
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Сухоліси, вул. Вокзальна, буд. 2-Ж
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Тарасівка, вул. Соборна, буд. 29 в
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Тарасівка відділок ім. Воровського,
вул. Садова, буд. 10
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Томилівка, вул. Центральна, буд. 42
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фесюри, вул. Білоцерківська, буд. 3а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Чепиліївка, вул. Жовтнева, буд. 81
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Черкас, вул. Дружби, буд. 20б
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Чмирівка, вул. Білецького, буд. 12
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Щербаки, вул. Центральна, буд. 16
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Сидори, вул. Центральна, буд. 1а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Потіївка, вул. Центральна 10А, прим.№2
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фастівка, вул. Центральна, буд. 18а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Дрозди, вул. Молодіжна, буд. 6
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Вербове, вул. Центральна, буд. 18
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Василів, вул. Центральна, буд. 9
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, буд. 2а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Бикова.Гребля, вул. Першотравнева, буд. 4а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Бакали, вул. Лісова, буд. 36а
Київська обл., Сквирський р-н, с. Безугляки, вул. Шевченка, буд. 120а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Піщана, вул. Замкова, буд. 71
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Весняна, буд. 7
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фурси, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1А
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Володимирівка, вул. Спортивна, буд. 8
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Іванівна, вул. Миру, буд. 1б
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Терезине, вул. Шкільна, буд. 1
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Яблунівка, вул. Окружна, буд. 15
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Блощинці, вул. Героїв України, буд. 1
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Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Макіївка, вул. Космонавтів, буд. 9
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Чупира, вул. Шевченка, буд. 18
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Озерна, вул. Паркова, буд. 1
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Поправка, вул. Шевченка, буд. 1/А
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Трушки, вул. Шевченка, буд. 1а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Сорокотяги, вул. Чкалова, буд. 1а
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Тімірязєва, буд. 6
Київська обл., м.Біла Церква, с. Шкарівка, вул. Весняна, буд. 7
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Мала Вільшанка, вул. Молодіжна, буд.
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Одноріг, вул. Лесі Українки, буд. 25/А
Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Узин, вул. Івана Богуна, буд. 57а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Гайок, вул. Шкільна, буд. 1-б
Київська обл., Сквирський р-н, с. Пищики, вул. Миру, буд. 119в
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Пилипча, вул. Недоги, буд. 3
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Олійникова Слобода, вул. Білоцерківська, буд. 1
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Михайлівка, вул. Миру, буд. 37
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Межове, вул. Центральна, буд. 31
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Матюші, вул. Ярослава Мудрого, буд. 4
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Мазепинці, вул. Івана Мазепи, буд. 10б
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Мала Сквирка, перевул. Клубний, буд. 1
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Мала Вільшанка, вул. Перемоги, буд. 25а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Озерна 2 відділок ДГ ім. 9 січня,
вул. Миколаївська, буд. 3
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Глушки, вул. Центральна, буд. 39
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Острійки, вул. Миру, буд. 53а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Мала Антонівка, вул. Олексія Цмокна, буд. 15
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Городище, вул. Росьова, буд. 22а
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Глибічка, вул. Молодіжна, буд. 4
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Озерна 1 відділок ДГ ім. 9 січня,
вул. Перковського, буд. 9
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Чупира 3 відділок ДГ ім.9 січня,
вул. Молодіжна, буд. 4
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Коржівка, вул. Миру, буд. 3
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Людвинівка, вул. Незалежна, буд. 6
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Коженики, вул. Набережна, буд. 58
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Йосипівка, вул. Молодіжна, буд. 44
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Красне, вул. Центральна, буд. 28
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/05-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»

28
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

43 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАДІСТЕН
КЛІНІК"
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Софіївська
Борщагівка, вул. Лісова, буд. 97
Ідентифікаційний код: 42098876
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, ортопедія і
травматологія, хірургія, педіатрія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча анестезіологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,сестринська
справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Лісова,
буд. 97
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/07-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)

44 ФОП Солодун Анна Іванівна
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Рубана, буд. 20, кв. 88
Ідентифікаційний код: 3172619201
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю
загальна
практика
сімейна
медицина;
за
спеціальностю
молодшихспеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Запоріжжя, вул. Товариська, буд. 56/Ладозька буд. 25
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/08-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

29
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

45 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ТАРАЩАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ТАРАЩАНСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., Таращанський р-н, м. Тараща, вул. Шевченка,
буд. 66
Ідентифікаційний код: 38230449
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, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Таращанський р-н, м.Тараща, вул.Шевченка, буд. 66
Київська обл., Таращанський р-н, с.Буда, вул.Соснова,буд. 6
Київська обл., Таращанський р-н, с.Кислівка,вул. Шевченка, буд. 34
Київська обл., Таращанський р-н, с. Лук'янівка вул. Центральна, буд. 33/1
Київська обл., Таращанський р-н, с.Потоки, провулок Господарський,буд. 2
Київська обл., Таращанський р-н, с.Лісовичі, вул. Перемоги.буд. 38/А
Київська обл., Таращанський р-н, с.Салиха, вул. Сергієва.буд. 1
Київська обл., Таращанський р-н, с.Круті Горби, вул. Тараса Шевченка, буд.54
Київська обл., Таращанський р-н, с.Степок, вул. Шевченка, буд.67
Київська обл., Таращанський р-н, с.Володимирівка, вул.Шкільна, буд. 2
Київська обл., Таращанський р-н, с.Улашівка, вул. Лісова,буд.1
Київська обл., Таращанський р-н, с.Кирдани, вул. Перемоги,буд. 1/А
Київська обл., Таращанський р-н, с.Червоні Яри, вул. Садова,буд. 1
Київська обл., Таращанський р-н, с.Юшків Ріг, вул. Кооперативна, буд.3
Київська обл., Таращанський р-н, с. Мала Березянка, вул. Шевченка,б.уд. 17
Київська обл., Таращанський р-н, с.Дубівка, вул. Фізкультурна, буд.1
Київська обл., Таращанський р-н, с.Бовкун., вул. Гайова, буд. 8
Київська обл., Таращанський р-н, с.Чернин.вул.Ювілейна, буд.23
Київська обл., Таращанський р-н, с.Крива, вул.Розенкова,буд. 14/А
Київська обл., Таращанський р-н, с.Плоске, вул.Центральна, буд.1
Київська обл., Таращанський р-н, с.Велика Березянка, вул.Свободи,буд.1
Київська обл., Таращанський р-н, с.Веселий Кут, вул.Рибалко, буд.1
Київська обл., Таращанський р-н, с.Антонівка, вул. Центральна, 1
Київська обл., Таращанський р-н, с.Косяківка, вул. Шкільна, буд.5/А
Київська обл., Таращанський р-н, с.Лука, вул.Шкільна,буд. 60
Київська обл., Таращанський р-н, с.Ріжки, вул. Шкільна, буд. 2/А
Київська обл., Таращанський р-н, с.Северинівка. вул. Центральна, буд.16/А
Київська обл., Таращанський р-н, с.Калинове. вул.Шкільна, буд. 4
Київська обл., Таращанський р-н, с.Велика Вовнянка, вул. Соборна,буд. 5
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Київська обл., Таращанський р-н, с.Ківшовата, вул.Свободи. буд. 3
Київська обл., Таращанський р-н, с.Станишівка, вул. Перемоги, буд. 6
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/09-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»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БІЛЬШІВЦІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"
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: 01993397
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, стоматологія, отоларингологія,
офтальмологія, неврологія, ультразвукова діагностика, хірургія, ортопедія і травматологія,
терапія, рентгенологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Галицький р-н, смт Більшівці, вул. Тиха, буд. 4
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/11-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)

47 ФОП Самотуга Олександр Володимирович
Місцезнаходження: м.Донецьк, вул. Петровського, буд. 109, кв. 38
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Ідентифікаційний код: 3303010217
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Нахімова, буд. 116А
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/12-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)

48 ФОП Алієва Анжеліка Ігорівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 152А, кв. 20
Ідентифікаційний код: 3353800160
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Маріуполь, пр. Нахімова, буд. 116А
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/13-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)

49 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ДЗВИНЯЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ"
ДЗВИНЯЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, село Дзвиняч,
вул.Франка, буд. 11
Ідентифікаційний код: 42175646
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа

32
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Космач, вул. Л. Українки, буд.3
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Росільна, вул. Шевченка, буд.153
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Міжгір'я, вул. Грушевського, буд.32
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Дзвиняч, вул. Франка, буд.11
Реєстраційне досьє від 26.09.2018 № 2609/16-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 "АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТАВРИЧАНСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Херсонська обл., Каховський р-н, с.Тавричанка, вул. Соборна,
буд. 1а
Ідентифікаційний код: 41420607
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, загальна практика сімейна медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Соборна, буд. 1А
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Заозерне, вул. Гагаріна, буд. 42
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Мар'янівка, вул. Терешкової, буд. 19
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Дудчино, вул. Українська, буд. 59
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/03-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)

51 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАМІАН
ДЕНТАЛ КЛІНІК"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Воскресенська, буд. 16, оф. 1
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Ідентифікаційний код: 42309755
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія;
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Воскресенська, буд. 16, оф.1
м.Київ, вул. Воскресенська, буд. 16, прим. 1/2
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/04-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)

52 ФОП Голобока Галина Олександрівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, бульвар Незалежності, буд. 9,
кв. 65
Ідентифікаційний код: 3087300685
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю рентгенологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Свободи, буд. 35
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/06-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)

53 ФОП Петренко Ігор Володимирович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Перемоги,буд. 13,
кв. 68
Ідентифікаційний код: 2716611253
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
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за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Свободи, буд. 35
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/07-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)

54 ФОП Садовнікова Аліна Сергіївна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Гомельська, буд. 55, кв. 85
Ідентифікаційний код: 2993101249
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
терапія, урологія, онкохірургія
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 4, прим. 20
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/09-М

55 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІЛОЗІРСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозір'я, вул. Ткаченка, буд. 35
Ідентифікаційний код: 40254427
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
за місцем провадження діяльності

Черкаська обл., Черкаський р-н, смт Ірдинь, вул. Дорошенка, буд. 9
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозір'я, вул. Ткаченка, буд. 35
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/10-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)
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56 ФОП Бакаленко Карина Олександрівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 49, кв. 88
Ідентифікаційний код: 3140306084
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Луцьк, просп. Грушевського, буд. 14/53
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/12-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)
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ФОП Максименко Тетяна Володимирівна

Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Шевченка,
буд. 2, кв. А
Ідентифікаційний код: 2424509563
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Тульчинський р-н, м.Тульчин, вул. Леонтовича, буд. 35
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/14-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)

58 ФОП Максименко Андрій Володимирович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Шеченка,
буд. 2, кв. А
Ідентифікаційний код: 3318505118
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
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Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леонтовича, буд. 35
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/15-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)

59 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РОЖНЯТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Рожнятів,
вул. Шкільна, буд. 17
Ідентифікаційний код: 42061427
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, фізіотерапія, функціональна діагностика, ультразвукова
діагностика, рентгенологія, хірургія, акушерство і гінекологія, клінічна лабораторна
діагностика, наркологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Спас, вул. Франка, буд. 10
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Гриньків, вул. Франка, буд.16
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Грабів, вул. Франка, буд. 317
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Вільхівка, вул. Шкільна, буд. 3
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. В.С тру тинь, вул. Січових Стрільців,
буд. 26
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Брошнів, вул. Л. Українки, буд. 1
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Ілемня, вул. Шевченка, буд.120
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Іванівка, вул. Л. Українки, буд. 16а
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Луги, вул. Шевченка, буд. 1
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Ясень, вул. Вагилевича, буд. 262а
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Камінь, вул. Довбуша, буд. 38
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Ріпне, вул. Франка, буд. 68
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Петранка, вул. Грушевського, буд. 146а
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Сваричів, вул. І Травня, буд. 3
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Перегінське, вул. Сотенного Довбуша,
буд. 11а
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Цінева, вул. Миру, буд. 28
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Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Топільське, вул. С.Бендери, буд. 4а
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Лецівка, вул. Шевченка, буд. 54 б
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Красне, вул. Господарська, буд. 4
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Берлоги, вул. Грушевського, буд. 58
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Сл.-Рівнянська, вул. Січових Стрільців,
буд. 8
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Сл.-Небилівська, вул. Шевченка, буд. 36
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Небичів, вул. Незалежності, буд. 27
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Дуба, вул. Молодіжна, буд. 1
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Ясень, вул. Нова, буд. 18
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Закреничне, вул. Шевченка, буд. 346
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Суходіл, вул. Л. Українки, буд. 140
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Сливки, вул. Шевченка, буд. 171а
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Рівня, вул. Шевченка, буд. 64 б
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Підлясся, вул. Шевченка, буд. 21а
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Лоп'янка, вул. Шевченка, буд. 105
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Липовиця, вул. Шевченка, буд. 165
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Князівське, вул. Незалежності, буд. 46
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Вербівка, вул. Грушевського, буд. 16
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Ясеновець, вул. Незалежності, буд. 106
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів, вул. Шкільна, буд.17
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Н.С тру тин, вул. Грушевського,
буд. 132а
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/16-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)

60 ФОП Тимощук Наталія Михайлівна
Місцезнаходження:
Закарпатська
обл.,
Тячівський
р-н,
смт
Тересва,
вул. Першотравнева, буд. 3
Ідентифікаційний код: 3055122342
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Тересва, вул. Народна, буд. 99
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Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/17-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)

61 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "2-А МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Симоненка, 4
Ідентифікаційний код: 20761149
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, бактеріологія, гастроентерологія, дитяча алергологія,
дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія,
дитяча урологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна
медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, лабораторна імунологія, неврологія, організація і управління охороною здоров'я,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія,
проктологія, психіатрія, ревматологія, рентгенлаборант, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (гігієна), акушерська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Стрийська, буд.61
м.Львів, вул. Симоненка, буд.4
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/18-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
територіальних органів Державного казначейства)
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62 ФОП Чемериська Олена Миколаївна
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Крилова, 52, кв.73
Ідентифікаційний код: 2072002183
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія
за місцем провадження діяльності

м.Миколаїв, вул. Водопровідна, буд. 19/3
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/19-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)

63 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БІЛОЗЕРСЬКОГО
РАЙОНУ" БІЛОЗЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Білозерський р-н, смт Білозерка, провулок
Торговий, 20
Ідентифікаційний код: 38637457
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, акушерство і гінекологія, хірургія, клінічна лабораторна
діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська
справа, сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), медична
статистика
за місцем провадження діяльності

Херсонська обл., Білозерський р-н, смт Білозерка, пров. Торговий, 20
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Миролюбівка, пров. Лікарняний, 1
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Станіслав, вул. Свободи, 32
Херсонська обл., Білозерський р-н, смт. Білозерка, провулок Торговий, 17
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Велетень, вул. Шури Мамкіної, 11
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Дар'ївка, вул. Соборна, 126
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Киселівка, вул. Поштова, 2-А
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Посад-Покровське, вул. Дєдуха, 66
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Чорнобаївка, вул. Покровська,43
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Благодатне, вул. Молодіжна, 31
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Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Дніпровське, вул. Центральна, 2
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Зарічне, вул. Центральна, 33/1
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Знам'янка, вул. Східна, 12
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Зорівка, вул. Комунарів, З
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Іванівка, вул. Заводська, 1
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Інгулець, вул. Гагаріна, 27-А
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Кізомис, вул. Горького, 49
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Крутий Яр, вул. Крутоярська, 18
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Микільське, вул. Українська,60
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Мирне, вул. Степова, 8
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Молодецьке,вул. Степова, 1
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Надеждівка,вул. Центральна, 60
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Новодмитрівка, вул. Нова, 1
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Нова Тягинка, вул. Придніпровська,
Херсонська обл., Білозерський р-н, с.Олександрівка,вул. Центральна, 59
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Понятівка, вул. Коняєва, 16
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Правдине, вул. Висоцької, 69
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Розлив, вул. Центральна, 31
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Садове, вул. 3. Космодем'янської, 3
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Солдатське, вул. Шевченка, 7
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Софіївка,вул. Шмідта, 44
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Таврійське, вул. Шкільна, 44
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Токарівка, вул. Придніпровська, 84 -Г
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Томина Балка,вул. Шевченка, 55
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Ульянівка, вул. Вишнева, З
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Федорівка, вул. Нова, 2-А
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Черешеньки, вул. Садова, 16
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Широка Балка,вул. Центральна, 71
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/20-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)

64 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт Підволочиськ,
вул. Патріарха Мстислава, буд. 102
Ідентифікаційний код: 38868583
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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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
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с.Кам′янки, вул.Тернопільська, 39
Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с.Качанівка, вул.Шкільна, 5
Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Кошляки, вул.Б.Хмельницького, 42
Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с.Токи, вул. Фільварок, 15а
Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт.Підволочиськ, вул. П.Мстислава, 102
Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с.Галущинці, вул.Відродження, 31
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/21-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)

65 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВУГЛЕДАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Вугледар, вул.Молодіжна, буд.19
Ідентифікаційний код: 37934309
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, медична статистика

за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Вугледар, вул. Молодіжна, буд. 19
Донецька обл., м.Вугледар, вул. 13 Десантників, буд. 3
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/22-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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66 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НІКОЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Донецька обл., Нікольський р-н, смт Нікольське, вул. Свободи,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 37691796
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, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., Нікольський р-н, с. Касянівка, вул. Шкільна, буд.17а
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Малинівка, вул. Шкільна, буд. 17
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Малоянисоль, вул. Больнична, буд.2
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Темрюк, вул. Машковського, буд.23
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Зоря, вул. Молодіжна, буд. 2б
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Бойове, провул. Южний, буд. 2б
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Новогригорівка, вул. Центральна, буд.1б
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Кременівка, вул. Шкільна, буд.44
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Кальчик, провул. Больничний, буд.1а/1
Донецька обл., Нікольський р-н, смт. Нікольське, вул. Свободи, буд.1
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Федорівка, вул. Центральна, буд.3
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Садове, вул. Тополева, буд.1
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Зелений Яр, вул. Молодіжна, буд.10
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Кирилівка, вул. Миру, буд.54
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Македонівка, вул. Нова, буд.14
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Труженка, вул. Центральна, буд.16/11
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Новоянісоль, вул. Центральна, буд.8
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Новокраснівка, вул. Лісна, буд.3а
Донецька обл., Нікольський р-н, с.Тополине, вул. 1 Травня, буд.3/3
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Новороманівка, вул. З. Космодемянської, буд.43
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Республіка, вул. Шкільна, буд.73
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Веселе, вул. Донбаська, буд.7а
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/23-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)
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67 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Анатолія Кохана, буд. 12
Ідентифікаційний код: 38201051
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, педіатрія, загальна практика - сімейна медицина, організація і
управління охороною здоров'я; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Головківка, вул. Центральна, буд. 193
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Андріївка, вул. Центральна, буд. 30
Кіровоградська обл., м.Олександрія, сел. Приютівка, вул. Центральна, буд. 1
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Косівка, вул. Центральна, буд. 23
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Бандурівка, пров. Шкільний, буд. 2б
Кіровоградська обл., м.Олександрія, сел. Нова Прага, вул. Соборна, буд. 32
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Олександрівка, вул. Гагаріна, буд. 1а
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Попельнасте, вул. Соборна, буд. 2
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Михайлівка, вул. Поповича, буд. 3
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Протопопівка, вул..Козацька, буд. 94
Кіровоградська обл., м.Олександрія, м. Олександрія, вул. Анатоля Кохана, буд. 12
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Улянівка, вул. Центральна, буд. 11
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Шарівка, вул. Новопразька, буд. 7
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Войнівка, вул. Центральна, буд. 94
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Ясинуватка, вул. Центральна, буд. 58
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Червона Кам’янка, вул. Сухинова, буд. 9а
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Піщаний Брід, вул. Шевченка, буд. 30
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Веселе, вул. Гагаріна, буд. 26в
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Гайове, вул. Шкільна, буд. 1/3а
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Недогарки, вул. Центральна, буд. 28
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Ялинівка, вул. Гвоздьова, буд. 28а
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Березівка, вул. Ольховського, буд. 62а
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Травневе, вул. Молодіжна, буд. 14
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Щасливе, вул. Гагаріна, буд. 26а
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Пустельникове, вул. Берегова, буд. 1б
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Бутівське, вул. Шевченка, буд. 21
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Новоселівка, вул. Шкільна, буд. 5а
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Дівоче Поле, вул. Чкалова, буд. 19
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Добронадіївка, вул. Шкільна, буд. 25а
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Ізмайлівка, вул. Центральна, буд. 84
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Костянтинівка, вул. Центральна, буд. 57
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Куколівка, вул. Центральна, буд. 5а
Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Лікарівка, вул. Шевченка, буд. 5а
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Кіровоградська обл., м.Олександрія, с. Світлопіль, вул. Центральна, буд. 37
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/24-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)

68 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОЮТИЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
"ВОЮТИЦЬКА
АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Воютичі, вул. Шкільна, буд. 19
Ідентифікаційний код: 41845440
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Самбірський р-н, с. Воютичі, вул. Шкільна, буд. 19
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Лютовиська, вул. Центральна, буд. 23
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Сусідовичі, вул. Центральна, буд. 1А
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Надиби, вул. Центральна, буд. 111А
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Букова, вул. Центральна, буд. 120
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Биличі, вул. Центральна, буд. 208
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Ракова, вул. Зелена, буд. 20
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/25-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)

69 ФОП Липкан Галина Миколаївна
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Аксенина Василя, буд. 22, кв. 1
Ідентифікаційний код: 3366015502
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
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м.Чернівці, просп. Незалежності, буд. 87
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/27-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)

70 ФОП Шевченко Руслан Валентинович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Стратегічне шосе, буд. 46
Ідентифікаційний код: 2836913494
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, терапевтична
стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, просп. Науки, буд. 54Б, прим. 381
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/28-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)

71 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
МЕДИЧНІ СИСТЕМИ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"НОВІ

Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2 "Б"
Ідентифікаційний код: 35549054
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, рентгенологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 41
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/30-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)

72 ФОП Дарчия Марина Володимирівна
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Київське шосе, буд. 54, кв. 148
Ідентифікаційний код: 3321211004
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, буд. 6В
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/31-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 ФОП Аветіков Давид Соломонович
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. О.Бідного, буд. 3, кв. 14
Ідентифікаційний код: 2504811530
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, буд. 6В
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/32-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
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)

74 ФОП Громов Дмитро Вікторович
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Пушкіна, буд. 51А, кв. 60
Ідентифікаційний код: 2818109616
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, буд. 6В
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/33-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)

75 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ПУТИЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Путильський р-н, смт Путила, вул. Українська,
буд. 38
Ідентифікаційний код: 36754912
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

Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Плоска, вул. Головна, буд. 61
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Селятин, вул. Шкільна, буд. 3А
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Плай, вул. Черемоська, буд. 34
Чернівецька обл., Путильський р-н, селище міського типу Путила, вул. Українська, буд.
38
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Розтоки, вул. Головна, буд. 172
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Яблуниця, вул. Головна, буд. 50
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Довгопілля, вул. Миколайчука, буд. 24
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Киселиці, вул. Головна, буд. 63
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Міжброди, вул. Шевченка, буд. 1А
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Околена, вул. Ямівська
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Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Верхня Товарниця, вул. Товарницька
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Підзахаричі, вул. Юрія Федьковича, буд. 8А
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Самакова, вул. Самаковська, буд. 36
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Лустун, вул. Лукяна Кобелиці, буд. 14
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Голошина, вул. Голошинська, буд. 8
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Дихтинець, вул. Головна, буд. 114
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Малий Дихтинець, вул. Малодихтинецька, буд. 5
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Гробище, вул. Гробищанська
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Паркулина, вул. Центральна, буд. 60А
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Рижа, вул. Сторонецький Потік, буд. 94
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Сергії, вул. Головна, буд. 83
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Фошки, вул. Центральна, буд. 13
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Рипень, вул. Незалежна, буд. 25
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Конятин, вул. Центральна, буд. 181
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Замогила, вул. Замогильна, буд. 10
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Руська, вул. Шурдинська, буд. 21
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Шепіт, вул. Шепітська
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Верхній Яловець
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Нижній Яловець
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Сарата
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Галицівка, вул. Краснодільська, буд. 92
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Стебні, вул. Головна, буд. 71
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/34-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)

76 "КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КРАСИЛІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ КРАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Красилівський р-н, м. Красилів,
вул. Грушевського, буд. 96
Ідентифікаційний код: 38418088
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, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
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Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Севрюки, вул. Перемоги, буд. 29
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Якимівці, вул. Центральна, буд. 11
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Печеське, вул. Вишнева, буд. 1 А
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Дружне, вул. Центральна, буд. 5
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Велика Салиха, вул. Центральна, буд. 12 А
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Терешки, вул. Гагаріна, буд. 8
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Радісне, вул. Центральна, буд. 3
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Волиця-1, вул. Шкільна, буд. 6
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Закриниччя, вул. Центральна, буд. 1/3
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Корчівка, вул. Центральна, буд. 1 А
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Писарівка, вул. Центральна, буд. 6
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Лагодинці, вул. Центральна, буд. 26
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Федорівка, вул. Центральна,буд. 32 А
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Дубище, вул. Зелена, буд. 26
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Заставки, вул. Шевченка, буд. 45
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Щиборівка, вул. Центральна, буд. 12
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Каламаринка, вул. Дорожна, буд. 2 Б
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Мовчани, вул. Зелена, буд. 1 Б
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Манівці, вул. Центральна, буд. 15
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Великі Зозулинці, вул. Маяковського, буд. 125
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Пашутинці, вул. Молодіжна, буд. 10
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Веселівка, вул. Центральна, буд. 17
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Росолівці, вул. Центральна, буд. 56
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Велика Медведівка, вул. Центральна, буд. 20
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Великі Орлинці, вул. Центральна, буд. 23
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Ключівка, вул. Центральна, буд. 1
Хмельницька обл., Красилівський р-н, м. Красилів, вул. Грушевського, буд. 96
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Слобідка-Красилівська, вул. Клубна, буд. 8
Хмельницька обл., Красилівський р-н, смт. Антоніни, проспект Свободи, буд. 15
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Чепелівка, вул. Петра Шемчука, буд. 35
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Заслучне, вул. Шкільна, буд. 2 Г
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кременчуки, вул. Горького, буд. 23
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кузьмин, вул. Героїв Майдана, буд. 2
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Западинці, вул. Центральна, буд. 23В
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кульчини, вул. Приморська, буд. 86
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Мотрунки, вул. Центральна, буд. 4 А
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Чернелівка, вул. Центральна, буд. 4 Б
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Воскодавенці, вул. Центральна, буд. 41 А
Хмельницька обл., Красилівський р-н, м. Красилів, вул. Центральна, буд. 32
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Велика Клітна, вул. Центральна, буд. 1
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Медці, вул. Мічуріна, буд. 2
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Малі Юначки, вул. Центральна, буд. 57
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Великі Юначки, вул. Центральна, буд. 15

50

Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Марківці, вул. Шевченка, буд. 10
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Котюрженці, вул. Центральна, буд. 35
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Мончинці, вул. Центральна, буд. 5
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Вереміївка, вул. Центральна, буд. 45
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Глібки, вул. Центральна, буд. 10
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Митинці, вул. Зелена, буд. 41 А
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кошелівка, вул. Центральна, буд. 65
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Волиця-2, вул. Центральна, буд. 3
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Мала Клітна, вул. Шкільна, буд. 18
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Яворівці, вул. Калинова, буд. 1
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кульчинки, вул. Центральна, буд. 40 А
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Сорокодуби, вул. Булаєнка, буд. 7
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Малі Пузирки, вул. Щорса, буд. 8
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Михайлівці, вул. 1-го Травня, буд. 2
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Рублянка, вул. Центральна, буд. 18
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Грицики, вул. 1-го Травня, буд. 1А
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Гриценки, вул. Покровська, буд. 32
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Маленки, вул. Перемоги, буд. 5
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Васьківчики, вул. Центральна, буд. 13
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Зелена, вул. Центральна, буд. 17
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Криворудка, вул. Центральна, буд. 31
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кучманівка, вул. 1-го Травня, буд. 10
Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Хотьківці, вул. Центральна, буд. 19
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/35-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)

77 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Миколаївський р-н, селище Липівка,
вул. Сихівська, буд. 14
Ідентифікаційний код: 40221119
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, стоматологія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа,
акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Стільського, вул. Шевченка, буд. 131
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Бородки, вул. Зарічна, буд. 1
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Поляна, вул. Стрілецька, буд. 40
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Велика Воля, вул. Зелена, буд. 63
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Тростянець, вул. І.Франка, буд. 13
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Дуброва, вул. Зелена, буд. 1
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Суха Долина, вул. Центральна, буд. 3
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Тернопілля, вул. Грушевського, буд. 15
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Демня, вул. Шевченка, буд. 131
Львівська обл., Миколаївський р-н, селище Липівка, вул. Сихівська, буд. 14
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Красів, вул. Т.Шевченка, буд. 26
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/36-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)

78 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КУЯЛЬНИЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Подільський р-н, с.Куяльник, вул. Куяльницька,
буд. 26А
Ідентифікаційний код: 40208517
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, акушерство і гінекологія, стоматологія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Подільський р-н, с. Гидерим, вул. Незалежності, буд. 6
Одеська обл., Подільський р-н, с.Ставки, вул. Лісна, буд. 22
Одеська обл., Подільський р-н, с. Миколаївка, вул. Центральна, буд. 19
Одеська обл., Подільський р-н, с.Федорівка, вул. Шкільна, буд. 42
Одеська обл., Подільський р-н, с.Розалівка, вул. Зелена, буд. 30
Одеська обл., Подільський р-н, с.Мала Олександрівка, вул. Шеська, буд. 46
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Одеська обл., Подільський р-н, с.Липецьке І ч., вул. Центральна, буд. 173 Д
Одеська обл., Подільський р-н, с. Бочманівка, вул. Центральна, буд. 88
Одеська обл., Подільський р-н, с. Муроване, вул. Бригадна, буд. 67/1
Одеська обл., Подільський р-н, с. Велика Кіндратівка, вул. Центральна, буд. 34
Одеська обл., Подільський р-н, с. Соболівка, вул. Польова, буд. 3
Одеська обл., Подільський р-н, с. Качурівка, вул. Центральна, буд. 22
Одеська обл., Подільський р-н, с. Коси-Слобідка, вул. Центральна, буд. 8
Одеська обл., Подільський р-н, с Олексіївка, вул. Шкільна, буд. 1
Одеська обл., Подільський р-н, с. Затишшя , вул. Сонячна, буд. 2
Одеська обл., Подільський р-н, с. Олександрівка, вул. Шевченко, буд. 2 А
Одеська обл., Подільський р-н, с.Чубівка, вул. Заводська, буд. 38
Одеська обл., Подільський р-н, с. Любомирка, вул. Незалежності, буд. 28
Одеська обл., Подільський р-н, с.Нестоїта, вул. Іванівська, буд. 70
Одеська обл., Подільський р-н, с.Липецьке, вул. Центральна, буд. 427
Одеська обл., Подільський р-н, с. Мардарівка, вул. Миру, буд. 11
Одеська обл., Подільський р-н, с. Борщі, вул. Подільська,буд. 11
Одеська обл., Подільський р-н, с. Куяльник, вул. Куяльницька, буд. 26 А
Одеська обл., Подільський р-н, с. Малий Куяльник, вул. Південна, буд. 57
Одеська обл., Подільський р-н, с. Малий Фонтан, вул. Шкільна, буд. 72-1
Одеська обл., Подільський р-н, с. Глибочок, вул. Миру, буд. 24
Одеська обл., Подільський р-н, с.Станіславка, вул. Центральна, буд. 18
Одеська обл., Подільський р-н, с.Стара Кульна, вул. Першотравнева, буд. 3
Одеська обл., Подільський р-н, м. Подільськ, вул. Каштанова , буд. 76
Одеська обл., Подільський р-н, с. Новоселівка, вул. Садова, буд. 24
Одеська обл., Подільський р-н, с. Гонората, вул. Центральна, буд. 52
Одеська обл., Подільський р-н, с.Петрівка, вул. Ради, буд. 27
Одеська обл., Подільський р-н, с. Коси, вул. Грушевського, буд. 93
Одеська обл., Подільський р-н, с. Дібровка, вул. Шевченко, буд. 18
Одеська обл., Подільський р-н, с.Нова Кульна, вул. Центральна, буд. 31
Одеська обл., Подільський р-н, с.Станіславка, вул. Комарівська, буд. 12
Одеська обл., Подільський р-н, с. Зелений Кут, вул. Шкільна, буд. 22
Одеська обл., Подільський р-н, с.Новий Мир, вул. Степова, буд. 23
Одеська обл., Подільський р-н, с.Липецьке ІІ ч., вул. Центральна, буд. 214 Б
Одеська обл., Подільський р-н, с.Казбеки, вул. Монастирська, буд. 48
Одеська обл., Подільський р-н, с.Домниця, вул. Центральна, буд. 14
Одеська обл., Подільський р-н, с. Борщі, вул. Центральна, буд. 37
Одеська обл., Подільський р-н, с.Климентове, вул. Центральна, буд. 4
Одеська обл., Подільський р-н, с. Мала Кіндратівка, вул. Виноградна, буд. 1
Одеська обл., Подільський р-н, с.Липецьке ІІІч., вул. Заозерна, буд. 107 А
Одеська обл., Подільський р-н, с.Вишневе, вул. Центральна, буд. 17б
Одеська обл., Подільський р-н, с.Романівка, вул. Центральна, буд. 33
Одеська обл., Подільський р-н, с. Борщі, вул. Каштанова, буд. 9
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/37-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)

79 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МИКОЛАЇВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Миколаївський р-н, м.Миколаїв, вул. Возз'єднання,
буд. 9
Ідентифікаційний код: 20764294
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, неврологія, дитяча
хірургія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
терапевтична стоматологія, хірургія, акушерство і гінекологія, педіатрія, офтальмологія,
фтизіатрія, дерматовенерологія, отоларингологія, рентгенологія, хірургічна стоматологія,
кардіологія, онкологія, психіатрія, наркологія, ревматологія, інфекційні хвороби, клінічна
лабораторна діагностика, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина,
ультразвукова діагностика, урологія, алергологія, гастроентерологія, ортодонтія, підліткова
терапія, стоматологія, анестезіологія, бактеріологія, ендоскопія, клінічна біохімія,
неонатологія, пульмонологія, дитяча офтальмологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча
отоларингологія, дитяча хірургія, дитяча неврологія; за спеціальностю молодших спеціалістів
з медичною освітою: лікувальна справа, медико-профілактична справа, лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна),
рентгенологія, ортопедична стоматологія, лабораторна справа (гігієна), медична статистика
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул. Возз’єднання, буд. 9
Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул. Возз’єднання, буд.7
Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул. І.Франка, буд. 22
Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул. Мазепи, буд. 11
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Новосілка-Опарська, вул. Шевченка, буд. 95
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Гонятичі , вул 24-серпня, буд.60
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Мала Горожанна, вул Січових
Стрільців, буд.54
Львівська обл., Миколаївський р-н, с.Рудники вул. Дрогобицька, буд. 3б
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Держів, вулЛ.Українки, буд.155
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Дроговиж, вул.Федьковича, буд. 1А
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Повергів, вул. Б. Хмельницького, буд, 41
Львівська обл., Миколаївський р-н, с.Берездівці вул. Травнева, буд.11а
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Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Горішнє, вул. Шевченка, буд.73
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Криниця , вулЛ.Українки, буд.1
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Станківці, вул. Ходорівська, буд.11
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Більче, вул. І.Франка ,буд.29
Львівська обл., Миколаївський р-н, с.Устя, вул. Шевченка, буд.12
Львівська обл., Миколаївський р-н, с.Велика Горожанна вул. Шевченка, буд.35а
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Дроговиж, вул Шевченка, буд.198
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Колодруби, вул. І.Франка, буд.11
Львівська обл., Миколаївський р-н, с.Гірське вул. Горішня, буд.30
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Липиці, вул Гірське, буд. 53а
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Раделичі, вул Шевченка, буд.22
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Київець, вул. Ювілейна, буд.7а
Львівська обл., Миколаївський р-н, смт. Розділ, вул. Миру, буд.14
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Болоня, вул. Б.Хмельницького, буд.51
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/38-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 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАЙСИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. В'ячеслава
Чорновола, буд. 1
Ідентифікаційний код: 37294350
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика, функціональна діагностика; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська
справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медико-профілактична справа,
медична статистика
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Гунча, вул. Молодіжна, буд. 5А
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Гнатівка, вул. Першотравнева, буд. 8
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бондурі, вул. Першотравнева, буд. 25А
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Басаличівка, вул. Миру, буд. 10
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Носівці, вул. Шкільна, буд. 2
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Куна, вул. Лікаря Маєвського, буд. 28
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Краснопілка, вул. Центральна, буд. 10Б
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Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Кіблич, вул. Миру, буд. 69А
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Гранів, вул. Філоненка, буд. 15
Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. В’ячеслава Чорновола, буд.
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Карбівка, вул. Першотравнева, буд. 17
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Зятківці, вул. Соборна, буд. 12
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Губник, вул. Центральна, буд. 68
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Кунка, вул. Площа миру, буд. 13
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Рахни, вул. Українська, буд. 93
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Семирічка, вул. Першотравнева, буд. 59
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Тарасівка, вул. Миру, буд. 9А
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Чечелівка, вул. Бабія, буд. 1А
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Шура-Бондурівська, вул. Лещенка, буд. 46
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Рахнівка, вул. Паламарчука, буд. 49
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Жерденівка, вул. Жовтнева, буд. 1
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Грузьке, вул. Сонячна, буд. 15
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Михайлівка, вул. Молодіжна, буд. 18А
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Степашки, вул. Першотравнева, буд. 27
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Харпачка, вул. Першотравнева, буд. 1А
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Шура-Мітлинецька, вул. Подільська, буд. 62
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Ярмолинці, вул. Здоров’я, буд. 3
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Кисляк, вул. Жанова, буд. 2
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка, вул. Шевченка, буд. 35
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Мітлинці, вул. Центральна, буд. 18
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Кузьминці, вул. Гагарина, буд. 5
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Нараївка, вул. Українська, буд. 9
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Кущинці, вул. Центральна, буд. 18
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Ладижинські Хутори, вул. Першотравнева, буд. 20
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Мар’янівка, вул. Панчука, буд. 9
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Мелешків, вул. Соборна, буд. 28А
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Митків, вул. Миру, буд. 2
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Крутогорб, вул. Соборна, буд. 71
Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Косанове, вул. Космонавтів, буд. 7
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/39-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)

81 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БОГОДУХІВСЬКОЇ
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РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Чернієнка,
буд. 13
Ідентифікаційний код: 38916537
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, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Мар'їне, провулок Польовий, буд. 2
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Нова Софіївка, вул. Зелена, буд. 22а
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Мар'їне, вул. Сумська, буд. 1
Харківська обл., Богодухівський р-н, селище Максимівка, вул. Харківська, буд. 90/9
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Лозова, вул. Агрошкільна, буд. 14
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Леськівка, вул. Шевченка
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Куп'єваха, вул. Шляхова, буд. 12
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Мерло, вул. Загорулька, буд. 84
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Кручик, вул. Каразіна, буд. 1
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Шуби, вул. Центральна, буд. 12
Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Чернієнка, буд. 13
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Олександрівка, вул. Слобідська, буд. 18
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Петропавлівка, вул.Центральна, буд. 3
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Сазоно-Баланівка, вул. Центральна, буд. 54
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Кияни, вул. Шкільна, буд. 25
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Воскресенівка, вул. Центральна, буд. 4
Харківська обл., Богодухівський р-н, смт Гути, вул. Первухінська, буд. 39
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Губарівка, вул. Гутянська, буд. 95а
Харківська обл., Богодухівський р-н, селище Таверівка, вул. Таверівська, буд. 37
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Сухини, вул. Сонячна, буд. 1
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Семенів Яр, вул. Калініна, буд. 21
Харківська обл., Богодухівський р-н, селище Степне, пров. Садовий, буд. 3
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Вікторівка, вул. Центральна, буд. 47
Харківська обл., Богодухівський р-н, селище Володарівка, вул. Центральна, буд. 37
Харківська обл., Богодухівський р-н, селище Улянівка, вул. Фомічова, буд. 2
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Івано-Шийчине, вул. Центральна, буд. 20а
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Хрущова Микитівка, вул. Слобожанська,
буд. 12
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Матвіївка, вул. Воронінська, буд. 30а
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Первухинка, вул. Центральна, буд. 10
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Сінне, вул. Центральна, буд. 20
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Братениця, вул. Заводська, буд. 1А
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Вінницькі Івани, вул. Миру, буд. 35
Харківська обл., Богодухівський р-н, селище Горького, вул. Миру, буд. 11
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Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Павлівка, вул. Центральна, буд. 25А
Харківська обл., Богодухівський р-н, селище Першотравневе, вул. Польова, буд. 1
Харківська обл., Богодухівський р-н, селище міського типу Шарівка, вул. Ємця, буд. 14
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Полкова Микитівка, вул. Тельмана, буд. 4
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Вертіївка, вул. Лугова, буд. 5
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Крисине, вул. Космічна, буд. 7
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Кленове, вул. Центральна, буд. 26
Харківська обл., Богодухівський р-н, селище Гавриші, вул. Центральна, буд. 12
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Дмитрівка, вул. Слобідська, буд. 30А
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Дегтярі, вул. Гагаріна, буд. 12
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Заброди, вул. Центральна, буд. 5/1
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Зарябинка, вул. Молодіжна, буд. 36
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Корбині Івани, вул. Центральна, буд. 6
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/40-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)

82 ФОП Савчук Максим Олегович
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Хотовицького, буд. 9, кв. 72
Ідентифікаційний код: 3454413774
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 98
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/41-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)
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83 ФОП Гладишко Дмитро Павлович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 21А, кв. 26
Ідентифікаційний код: 2881302991
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 47/7, прим. 46
Реєстраційне досьє від 27.09.2018 № 2709/42-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)

Всього:

Заступник Міністра

Торовець Л. 200 08 17

83 справи

Роман ІЛИК

