ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
12.07.2018 № 1306

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ФОП Хащівський Роман Ярославович

Місцезнаходження: Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. О.Довбуша, буд. 9
Ідентифікаційний код: 3184823336
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Турківський р-н, м. Турка, вул. Міцкевича, буд.2
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 01/0407-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 Вацюк Вікторія Вільямсівна

Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, провулок Богуна, буд. 14, корпус 1, кв. 30
Ідентифікаційний код: 2533800682
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд.41, каб.№5, 6
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 01/0507-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

3 ФОП Сабадило Мар'яна Мирославівна

Місцезнаходження: м.Львів, вул. М.Яцкова, буд. 18-А, кв. 49
Ідентифікаційний код: 2712813484
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Лемківська, 12/2

Реєстраційне досьє від 02.07.2018 № 02/0207-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 Собко Алла Анатоліївна

Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, село Леськи, вул. Чигиринська,
буд. 51
Ідентифікаційний код: 3243620209
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Червона Слобода, вул. Пирогова, буд.3
Реєстраційне досьє від 03.07.2018 № 02/0307-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 Білокобильський Сергій Миколайович

Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м.Вільнянськ, вул. Соборна, буд. 79
Ідентифікаційний код: 3081416556
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Джерельна, 2, прим.125
Реєстраційне досьє від 02.07.2018 № 0207/02-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
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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 Косяков Олександр Миколайович

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Хлястикова, буд. 17
Ідентифікаційний код: 3344119170
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Моніторна, буд.2, приміщення 105
Реєстраційне досьє від 02.07.2018 № 0207/04-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)

7 ФОП Борсало Олексій Вікторович

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Пушкінська, буд. 21, кв. 13
Ідентифікаційний код: 2276608772
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд.5 (нежилі приміщення №190)
Реєстраційне досьє від 02.07.2018 № 0207/05-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)

8 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АКАДЕМІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МУДРИЙ ЛІКАР"

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 4
Ідентифікаційний код: 41749396
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, генетика лабораторна, генетика
медична, дієтологія, ендокринологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія,
дитяча неврологія, педіатрія, психіатрія, психотерапія, дитяча пульмонологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Терьохіна Олексія, буд.4
Реєстраційне досьє від 02.07.2018 № 0207/06-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)

9 ТОВАРИСТВО
З
"ЛАБОРАТОРНА ГРУПА"

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 8, кв. 3
Ідентифікаційний код: 41858638
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., м.Подільськ, пр. Перемоги, буд.5/35
Реєстраційне досьє від 02.07.2018 № 03/0207-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 КРЕМЕНЧУЦЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №10
З
ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ
АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Лейтенанта Покладова, буд. 8
Ідентифікаційний код: 24827833
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Лейтенанта Покладова, буд.8
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 03/0407-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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11 ФОП Кожемяк Олександр Анатолійович

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Рекордна, буд. 13, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2949408292
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Генуезька, 24-Д, корп. 3,прим.5, 7
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 03/0507-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 Гуліда Олег Михайлович

Місцезнаходження: Вінницька обл., Шаргородський р-н, м.Шаргород, вул. Героїв Крут,
буд. 37
Ідентифікаційний код: 2733415917
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Шаргородський р-н,м. Шаргород, вул. В.Чорновола, буд.9
Реєстраційне досьє від 03.07.2018 № 0307/03-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)

13 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ"

Місцезнаходження: Харківська обл., Красноградський р-н, м. Красноград, вул. Шиндлера,
буд. 91
Ідентифікаційний код: 38440356
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна
справа, сестринська справа, медична статистика, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Красноградський р-н, селище Дружба, вул. Українська, буд. 28/1
Харківська обл., Красноградський р-н, село Першотравневе, вул. Нова, буд. 2
Харківська обл., Красноградський р-н, село Кирилівка, вул. Центральна, буд. 80
Харківська обл., Красноградський р-н, село Копанки, вул. Центральна, буд. 1
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Харківська обл., Красноградський р-н, село Лип’янка, вул. Лівобережна, буд. 14
Харківська обл., Красноградський р-н, село Лукашівка, вул.Центральна, буд. 53
Харківська обл., Красноградський р-н, село Новопавлівка, вул. Новоселівська, буд. 3
Харківська обл., Красноградський р-н, селище Покровське, вул. Дружби, буд. 32
Харківська обл., Красноградський р-н, село Соснівка, вул. Молодіжна, буд. 4
Харківська обл., Красноградський р-н, село Тишенківка, вул. Центральна, буд. 27
Харківська обл., Красноградський р-н, село Кам’янка, вул. Степова, буд. 22
Харківська обл., Красноградський р-н, село Ясна Поляна, вул. Шевченка, буд. 4в
Харківська обл., Красноградський р-н, село Високе, вул. Дружби, буд. 63
Харківська обл., Красноградський р-н, селище Куми, вул. Горіхова, буд. 1
Харківська обл., Красноградський р-н, село Українка, вул. Центральна, буд. 34
Харківська обл., Красноградський р-н, село Кобзівка, вул. Героя України І.М. Гулого,
буд. 117
Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, вул. Шиндлера, буд. 91
Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, вул. Соборна, буд. 40
Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, 3-й мікрорайон, буд. 9
Харківська обл., Красноградський р-н, село Берестовенька, вул.Покровська, буд. 27
Харківська обл., Красноградський р-н, село Вознесенське, вул. Садова, буд. 6/1
Харківська обл., Красноградський р-н, село Іванівське, вул. Центральна, буд. 151
Харківська обл., Красноградський р-н, село Володимирівка, вул. Центральна, буд. 62
Харківська обл., Красноградський р-н, село Миколо-Комишувата, вул. Українська, буд. 1
Харківська обл., Красноградський р-н, селище Балки, вул. Центральна, буд. 25
Харківська обл., Красноградський р-н, село Петрівка, вул. Миронова, буд. 115
Харківська обл., Красноградський р-н, село Піщанка, вул. Центральна, буд. 55
Харківська обл., Красноградський р-н, село Попівка, вул. Будівельників, буд. 18
Харківська обл., Красноградський р-н, село Хрестище, вул. Шкільна, буд. 21
Харківська обл., Красноградський р-н, село Наталине, вул. Лугова, буд. 6
Харківська обл., Красноградський р-н, село Зоряне, вул. Молодіжна, буд. 65
Харківська обл., Красноградський р-н, село Березівка, вул. Стовпова, буд. 74
Реєстраційне досьє від 03.07.2018 № 0307/04-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)

14 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

РАДИ

Місцезнаходження: Сумська обл., м.Лебедин, вул. Калініченко, буд. 50
Ідентифікаційний код: 03189363
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, неврологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Лебедин, вул. Калініченко, буд. 50
Реєстраційне досьє від 03.07.2018 № 0307/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Мартиновський Юрій Іванович

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Артема, буд. 72
Ідентифікаційний код: 2551713930
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю проктологія, неврологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Космічна, буд.114
Реєстраційне досьє від 02.07.2018 № 04/0207-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 Шуфлат Андрій Ярославович

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м.Долина, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 98А
Ідентифікаційний код: 2696516391
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю
рефлексотерапія, дитяча ортопедія і травматологія
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. Тичини 8 А, 2 поверх, офіс №170
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 04/0407-М

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

17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗІНЬКІВСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЗІНЬКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м.Зіньків, вул. Івана Петровського, буд. 21
Ідентифікаційний код: 38223007
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю
організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика,
лікувальна справа

за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Зіньківський р-н, місто Зіньків, вул. Івана Петровського,
будинок 21
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Човно-Федорівка, вулиця Центральна,
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будинок 12
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Шенгаріївка, вулиця Ватутіна, будинок 6
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Велика Пожарня вулиця Садова, будинок 57
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Бобрівник вулиця Гагаріна. будинок 12
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Артелярщина вулиця Центральна, будинок 23
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Шилівка, вулиця Центральна, будинок 34
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Тарасівка, вулиця Івченка, будинок 7а
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Ставкове, вулиця Ювілейна, будинок 19
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Левченки, вулиця Фрунзе, будинок 16
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Васило-Устимівка, вулиця Пилипенка,
будинок 21
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Пишненки, вулиця Миру, будинок 7
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Лютенські Будища, вулиця Садова, будинок 66
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Дейкалівка, вулиця Вадима Мирінця, будинок 9
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Велика-Павлівка, вулиця Кошового,
будинок 134а
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Бірки, вулиця Садова, будинок 6
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Батьки, вулиця Першотравнева, будинок 60
Полтавська обл., Зіньківський р-н, смт Опішня, вулиця Нова, будинок 54
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Покровське, вулиця Миру, будинок 25
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Петрівка, вулиця Петрівська, будинок 5
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Пірки, вулиця Соборності, будинок 17
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Удовиченки, вулиця Шевченка, будинок 26
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Соколовщина, вулиця Вишнева, будинок 8
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Сиверинівка, вулиця Молодіжна, будинок 8
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Саранчівка, вулиця Садова, будинок З
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Романівка, вулиця Зарічна, будинок 13
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Проценки, вулиця Т.Шевченка, будинок 1
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Заїченці, вулиця 40-річчя Перемоги, будинок 8а
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Пилипенки, вулиця Миру, будинок 13
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Високе, вулиця Центральна, будинок 8
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Першотравневе, вулиця Гоголя, будинок 48а
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Довжик, вулиця Шевченка, будинок 3
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Власівка, вулиця Центральна, будинок 8
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Волошкове, вулиця Миру, будинок 12
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Підозірка, вулиця Шевченка, будинок 23
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Попівка, вулиця Жовтнева, будинок 25
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Новоселівка, вулиця Центральна, будинок 6
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Загрунівка, вулиця Острівна, будинок З
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Кирило-Ганнівка, вулиця 40-річчя Перемоги,
будинок 1
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Малі Будища, вулиця Молодіжна, будинок 5а
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Міські Млини, вулиця Травнева, будинок 2
Полтавська обл., Зіньківський р-н, село Глинськ, вулиця Молодіжна, будинок 13
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/01-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
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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
КЛІШКОВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ КЛІШКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Чернівецька обл., Хотинський р-н, село Клішківці, вул. Струмінського,
буд. 7
Ідентифікаційний код: 41732618
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, медична статистика, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с.Клішківці, вул. Струмінського, буд. 7
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с.Млинки, вул. Грушевського, буд. 4
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с.Поляна, вул. Св.Дмитрівська, буд. 78
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/04-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)

19 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОЛОНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ПОЛОНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ"

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Полонський р-н, м.Полонне, вул. Лесі Українки,
буд. 177
Ідентифікаційний код: 41877252
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Полонський р-н, с.Новоселиця, вул. Соборна, 189
Хмельницька обл., Полонський р-н, с.Кустівці, вул. Комсомольська, 59
Хмельницька обл., Полонський р-н, с.Велика Березна, вул. Жукова, 2
Хмельницька обл., Полонський р-н, с.Буртин, вул.Грушевського, 20
Хмельницька обл., Полонський р-н, смт.Понінка, вул.Перемоги,25
Хмельницька обл., м.Полонне, вул.Лесі Українки, 177
Хмельницька обл., Полонський р-н, с.Котелянка, вул. Лесі Українки, 1а
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Адамів, вул. Чапаєва, 3
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Білецьке, вул. Центральна, 24
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Бражинці, вул. Учительська, 15/2
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Онацьківці, вул. Шевченка, 21
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Хмельницька обл., Полонський р-н, с.Новолабунь, вул. Соборна,3 8/2
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Прислуч, вул. Л. Українки, 21
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Коханівка, вул. Шевченка, 43
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Титьків, вул. Соборна, 76
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Червоне, вул. Першотравнева, 6
Хмельницька обл., Полонський р-н, с.Котюржинці, вул. Колгоспна, 2б
Хмельницька обл., Полонський р-н, с.Кіпченці, вул. Молодіжна, 10
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Дубовий Гай, вул. Центральна, 5
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Сягрів, вул. Перемоги, 2
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Голубча, вул. Шевченка, 68/2
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Варварівка, вул. Л.Шевцової, 1
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Воробіївка, вул. Перемоги, 10
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Великі Каленичі, провулок Поштовий, 1
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Любомирка, вул. Радянська, 13
Хмельницька обл., Полонський р-н, с. Радгоспне, вул. Чкалова, 27
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/06-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)

20 ФОП Карпенко Тетяна Анатоліївна

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Козача, буд. 5, кв. 99
Ідентифікаційний код: 2584013043
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Щаслива, буд.13, приміщення 1
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/07-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)

21 ФОП Павленко Ольга Юріївна

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. О.Хіри, буд. 1, кв. 103
Ідентифікаційний код: 2973801147
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю офтальмологія, дитяча офтальмологія, сурдологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Собранецька, буд.16
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Капушанська, буд.21/1
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

22 ФОП Назарук Ірина Юріївна

Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Покришева, буд. 53, корпус 1, кв. 47
Ідентифікаційний код: 3068305605
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Херсон, вул. Преображенська, буд.5
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/09-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)

23 ФОП Катюха Сергій Миколайович

Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Полунична, буд. 21
Ідентифікаційний код: 3164312517
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Рівне, вул. Київська, 11
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/10-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)

24 ФОП Муратов Дмитро Миколайович

Місцезнаходження: Сумська обл., м.Охтирка, провулок Віктора Штагера, буд. 2, кв. 6
Ідентифікаційний код: 3203416257
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Охтирка, вул. Київська, 96
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/11-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)

25 ФОП Силенко Дмитро Сергійович

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, провулок Армійський, буд. 1А
Ідентифікаційний код: 3298919636
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Свободи, 38, кв.16
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/12-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)

26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЯМНИЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, село Ямниця,
вул. Галицька, буд. 36
Ідентифікаційний код: 41995294
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, кардіологія, неврологія, ортопедія і травматологія, акушерство і гінекологія,
ультразвукова діагностика, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа
(клініка)
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Ямницька об'єднана територіальна громада, с. Ямниця,
вул. Галицька, 36
Івано-Франківська обл., Ямницька об'єднана територіальна громада, с. Тязів,
вул. Шевченка, 4
Івано-Франківська обл., Ямницька об'єднана територіальна громада, с. Сілець,
вул. Зузука, 7
Івано-Франківська обл., Ямницька об'єднана територіальна громада, с. Павлівка,
вул. Шевченка, 116
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/13-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
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

27 ФОП Бойчук Петро Васильович

Місцезнаходження: Вінницька обл., Липовецький р-н, м.Липовець, вул. Щорса, буд. 10
Ідентифікаційний код: 1917805110
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю кардіологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, вул. Соборності, буд.1/1
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/14-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)

28 ФОП Горошко Анатолій Миколайович

Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 125-А, кв. 79
Ідентифікаційний код: 2733508291
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Олександрівка, вул. Нова, буд.1, кв.6
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/18-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)

29 ФОП Мотрунчик В’ячеслав Леонідович

Місцезнаходження: Волинська обл., Маневицький р-н, село Цміни
Ідентифікаційний код: 2944104856
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Луцька, буд.1
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 05/0407-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)

30 ФОП Пісачук Сергій Васильович

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Кравчука, буд. 15Г, кв. 33
Ідентифікаційний код: 2783915636
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю судинна хірургія, ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Генерала Шухевича, буд.4
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 05/0507-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 ФОП Розтягайло Олег Миколайович

Місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Балабине, вул. Урицького, буд. 23
Ідентифікаційний код: 3212403615
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 30
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 0507/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

32 ФОП Роменська Наталія Василівна

Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, вул. Костомарова, буд. 6
Ідентифікаційний код: 2884401984
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Пушкіна, буд.2/29
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 0507/02-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

15
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

33 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "САПСАН"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, пров. Бехтерівський, буд. 4-А, офіс 1
Ідентифікаційний код: 41738871
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Черкаси, вул. Надпільна, буд.334
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 0507/04-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)

34 ФОП Ляхновська Вікторія Вікторівна

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 101А, кв. 30
Ідентифікаційний код: 2479010362
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, буд.77
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 0507/05-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)

35 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОЛОР+"

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Мельницька, буд. 8
Ідентифікаційний код: 41636165
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, наркологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Мельницька, буд.8
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 0507/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800

16
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ЖОВТАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, село Жовтанці, вул. Львівська,
буд. 6
Ідентифікаційний код: 41209595
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні
стани)
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Якимів, вул. Центральна, буд. 30
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Жовтанці, вул. Львівська, буд. 6
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Велике Колодно, вул. Богдана Хмельницького,
буд. 39А
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Вирів, вул. Центральна, буд. 1А
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Вихопні, вул. Грабовецька, буд. 4
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Горпин, вул. Центральна, буд. 17
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Колоденці, вул. Шевченка, буд. 11А
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Честині, вул. Космонавтів, буд. 10Б
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Печихвости, вул. Зелена, буд. 19А
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 0507/07-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)

37 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИШИБСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"

Місцезнаходження: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, село Пришиб, вул. Центральна,
буд. 29
Ідентифікаційний код: 40586166
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кривуші, вул. Б.Хмельницького, буд. 32-А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Максимівка, вул. Соборності, буд. 17
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Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Недогарки, вул. Приморська, буд.154-В
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Центральна, буд. 29
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Піщане, вул. Київська, буд. 237
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Центральна, буд. 17
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Демидівка, вул. Центральна, буд.к 30
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Рокитне, вул. Шевченка, буд. 2
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, смт. Нова Галещина, вул. Садова, буд. 4
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Щербаки, вул. Пушкіна, буд. 15
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Чечелеве, вул. Першотравнева, буд. 6-А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Бурти, вул. Комарова, буд. 2
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Запсілля, вул. Центральна, буд.57
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Новоселівка, вул. Коцюбинського, буд. 75
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Маламівка, вул. Будівельників, буд. 29-Б
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Заруддя, вул. Шкільна, буд. 9
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. П’ятихатки, вул. Центральна, буд. 23/2
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Радочини, вул. Молодіжна, буд. 37
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Варакути, вул. Нова, буд. 32
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Гориславці, вул. Центральна, буд. 68
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Рокитне-Донівка, вул. Степова, буд. 78-А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кобелячок, вул. Світанкова, буд. 22
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Єристівка, вул. Шевченка, буд. 23
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Бондарі, вул. Центральна, буд. 16-Д
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Білецьківка, вул. Центральна, буд. 179-А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Омельник, вул. Леонова, буд. 10
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Щербаки, вул. Пушкіна, буд. 15
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 0507/08-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)

38 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СОКИРЯНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" СОКИРЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м.Сокиряни, вул. Кобилянської,
буд. 43
Ідентифікаційний код: 38462935
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Новоолексіївка, вул. О. Кобилянської, 16
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Сербичани, вул. Лесі Українки, 50
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Шишківці, вул. Головна, 31
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Шебутинці, вул. Грушевського, 95
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Братанівка, вул. Б. Хмельницького, 57

18
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Василівка, вул. Панаса Мирного, 4Б
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Волошкове, вул. Шевченка, 39
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Вітрянка, вул. Шевченка, 28
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Кормань, вул. Шкільна, 11
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Грубна, вул. Шевченка, 6
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Олексіївка, вул. Головна, 55
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Струмок, вул. Республіканська, 10
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Романківці, вул. Першотравнева, 41
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Ожеве, вул. Головна, 119
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Сокиряни, вул. Залізнична, 46
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Нова Слобода, вул. Б. Хмельницького, 4
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Непоротове, вул. Придністровська, 23
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Розкопинці, вул. Лісова, 70А
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Лопатів, вул. Шевченка, 18
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Галиця, вул. Перемоги, 13
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Гвіздівці, вул. Шевченка, 9
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Сокиряни, вул. Кобилянської, 43
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Вашківці, вул. Грушевського, 52
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Ломачинці, вул. Шлях, 9
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Білоусівка, вул. Головна, 28
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Кулішівка, вул. Мічуріна, 1А
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Селище, вул.. Центральна, 56А
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Коболчин, вул. Я. Мудрого, 1
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Михалкове, вул. Макаренка, 24
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 0507/09-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)

39 ТОВАРИСТВО
"ТРИМЕДЕКС"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-Б, кв. 168
Ідентифікаційний код: 30098972
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Київ, бульвар Перова, буд.26-Б
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 0507/10-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
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рахунки територіальних органів Державного казначейства)

40 ФОП Шаповалов Віталій Станіславович

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Героїв України, буд. 32,
кв. 187
Ідентифікаційний код: 2461203412
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю урологія, ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Попова, 9б, каб.507
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 06/0407-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 ФОП Кочубей Жанна Олександрівна

Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Зої Космодем'янської, буд. 25, кв. 2
Ідентифікаційний код: 2049403443
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія
за місцем провадження діяльності
м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд.20, кабінет 120
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 06/0507-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

42 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Полтавська обл., Великобагачанський р-н, смт Велика Багачка,
вул. Каштанова, буд. 21
Ідентифікаційний код: 38396564
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія, терапія, загальна практика - сімейна медицина, організація і
управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Мостовівщина, вул. Новоселиця, 4а
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Семенівка, вул. Центральна, 17
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Суржки, вул. Миргородська, 29
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, смт Велика Багачка, вул. Каштанова, 21
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Полтавська обл., Великобагачанський р-н, смт Гоголеве, вул. Горєва, 30
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Устивиця, вул.Богаєвського, 11
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Білоцерківка, вул. Лесі Українки, 11
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Рокита, вул. Центральна, 38
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Остап’є, вул. Бережного, 15
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Радивонівка, вул. Шевченка, 4
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Кротівщина, вул. Центральна, 145
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Багачка Перша, вул. Миру, 32
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Бутова Долина, вул. Миру, 108
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Довгалівка, вул. Молодіжна, 26
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Байрак, вул. Лугова, 3
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Якимове, вул. Миру, 28а
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Балюки, вул. Козацька 5
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Огирівка, вул. Ватутіна, 3
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Степанівка, вул. Комарова, 3а
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Мар’янівка, вул. Сонячна, 18
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Матяшівка, вул. Пушкіна, 59
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Попове, вул. Кам’янка, 4а
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Корнієнки, вул. Центральна, 38
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Дзюбівщина, вул. Шевченка, 22а
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Бехтерщина, вул. Миру, 9
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Бірки, вул. Перемоги, 52
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Широка Долина, вул. Миру 9
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Поділ, вул. Дружби, 42
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Красногорівка, вул. Ф.Василенка, 21
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Мар’янське, вул. Гоголя, 110
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Михайлівка, вул. Гагаріна, 15а
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с.Пушкареве, вул. Комарова, 16а
Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Балаклія, вул. Центральна, 17
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 07/0407-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

43 ФОП Тимців Роман Миронович

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м.Виноградів, вул. Станційна,
буд. 39
Ідентифікаційний код: 3055805338
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Станційна, 39
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 07/0507-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

21
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

44 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МОРШИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Львівська обл., м.Моршин, вул. 50-річчя УПА, буд. 20
Ідентифікаційний код: 32418147
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, гастроентерологія, ендокринологія,
загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
неврологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, рентгенологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія, проктологія, урологія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-річчя УПА, 20
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 08/0407-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

45 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЛДЕНТ"

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Горького, буд. 100, кв. 12
Ідентифікаційний код: 21648716
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Горького, 100, оф.12
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 08/0507-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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46 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БАБИНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" БАБИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ГОЩАНСЬКОГО
РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Гощанський р-н, село Бабин, вул. Пушкіна, буд. 19А
Ідентифікаційний код: 40240330
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська
справа, медична статистика, стоматологія
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Гощанський р-н, с.Рясники, вул. Радянська, буд. 23
Рівненська обл., Гощанський р-н, с.Підліски, вул. Шевченка, буд. 36
Рівненська обл., Гощанський р-н, с.Дмитрівка, вул. Шкільна, буд. 43
Рівненська обл., Гощанський р-н, с.Бабин, вул. Пушкіна, буд. 19А
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 09/0407-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 Безсонова Олена Олексіївна

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Благовіщенська, буд. 38, корпус Е, кв. 7
Ідентифікаційний код: 2923416761
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Малиновського, буд.16
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 09/0507-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

48 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БОРЕМЕЛЬСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Рівненська обл., Демидівський р-н, м. Малеве, вул. Тернова, 32
Ідентифікаційний код: 41841619
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа,

23
лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Золочівка, вул. Центральна, 52
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Малеве, вул. Тернова, 32
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Боремель, вул. Набережна, 20 б
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Пашева, вул. Центральна, 8
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 10/0407-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 ФОП Самсонов Віктор Миколайович

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 96, кв. 70
Ідентифікаційний код: 2915514656
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, стоматологія, рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд.12, кв.32
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 10/0507-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 ФОП Педоренко Альона Іванівна

Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Петра Кравченка, буд. 7, кв. 55
Ідентифікаційний код: 3041916085
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Ентузіастів, буд.24
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 11/0407-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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51 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКА
ПЕРША
МІСЬКА
ЛІКАРНЯ
ІМ.О.Т.БОГАЄВСЬКОГО"

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського, буд. 60/1
Ідентифікаційний код: 01999613
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, неврологія, терапія, офтальмологія,
отоларингологія, хірургія, кардіологія, судинна хірургія, урологія, анестезіологія,
пульмонологія, гастроентерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, функціональна
діагностика, ендоскопія,
ультразвукова діагностика,
рентгенологія,
фізіотерапія,
рефлексотерапія, ортопедія і травматологія, онкологія, сурдологія, клінічна лабораторна
діагностика, бактеріологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), акушерська справа, сестринська
справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, санологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 26
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського, буд. 60/1
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 11/0507-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 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ОВРУЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ"

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, м.Овруч, вул. Т.Шевченка, буд. 41
Ідентифікаційний код: 38796636
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Покалів, вул. Нова, 3
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Сирниця, вул. Центральна, 106
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Оленичі, вул. Л. Українки, 50
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Острови, вул.. Центральна, 5
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Селезівка, вул. Рослика, 31
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Прибитки, вул. Вокзальна, 77
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Гошів, вул. Центральна, 24
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Кирдани, вул. Шкільна, 1
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Центральна, 2д
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Можари, вул. Госпітальна, 5
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Тхорин, вул.. Поліська, 7
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Слобода, вул. Пасічна, 4
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Коренівка, вул. Центральна, 25 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Красилівка, вул. Подкура, 144
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Селище, вул. Київська, 5
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Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Городець, вул. Центральна, 23
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Левковичі, вул. Центральна, 8
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Дубовий Гай, вул. Шевченка, 9
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Острів, вул. Садова, 17
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Підруддя, вул. Миру, 57
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Яцковичі, вул. Колгоспна, 9
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Словечно, вул. Госпітальна, 47
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Лучанки, вул. Устя-1, 5/1
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Піщаниця, вул. Поліська, 22
Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 41
Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Київська, 127
Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Білоруська, 5
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Ігнатпіль, вул. Олександра Василенка, 4
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Бондарі, вул. Лікарняна, 1
Житомирська обл., Овруцький р-н, смт Першотравневе, вул. Мічуріна, 13
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Велика Фосня, вул. Сонячна, 52 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с.Заріччя , вул. Центральна, 54
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Велика Хайча, вул. Овруцька, 7 б
Житомирська обл., Овруцький р-н, с.Гладковичі, вул. Н. Репкіна, 22 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Шоломки, вул. Шкільна, 1 б
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Нові Велідники, вул. Центральна, 1
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Бігунь, вул. Механізаторів, 10
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Хлупляни , вул. Т.Шевченка, 2
Житомирська обл., Овруцький р-н, с.Листвин, вул. Миру, 4а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Товкачі, вул. Миру, 26
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Черепин, вул. Центральна 113 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Велика Чернігівка, вул. Житомирська, 6
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Усово, вул. Центральна, 1
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Лукішки, вул. Молодіжна, 43 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Коптівщина , вул. Зелений Гай, 2
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Гаєвичі, вул.. Центральна, 11
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Скребеличі, вул. Центральна, 1 б
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Дівошин, вул. Нагорянська, 71
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Полохачів, вул. Лісова 34
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Слобода Шоломківська, вул. Заводська 10/5
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Поліське, вул.. Центральна, 25 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Антоновичі, вул. Великоланська, 3 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Клинець, вул. Центральна, 60
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Верпа, вул. Рудницька, 3
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рокитно, вул. Лісова, 11 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Кованка , вул. Центральна, 17
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Возничі, вул. Центральна, 31
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Сорокопень, вул. Молодіжна, 27
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Черевки, вул. Центральна, 1
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Білка, вул.. Центральна, 13
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Збраньки, вул. Центральна, 85
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Невгоди, вул. Перемоги, 12
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Заськи, вул. Ручейна, 38 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Корчівка, вул. Центральна, 76
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Білокамінка, вул. Лісова, 1
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Павлюківка, вул. Житомирська, 69
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Красносілка, вул. Приозерна, 71
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Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Бондарівка, вул. Центральна, 56
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Павловичі , вул. Центральна, 6 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Прилуки, вул. Лісова, 6
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Старі Велідники, вул. Хліборобів, 19
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Потаповичі, вул. Центральна, 34
Житомирська обл., Овруцький р-н, с.Мала Фосня, вул. Набережна, 8
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Раківщина, вул. 1 Травня, 37
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Гуничі , вул. Вишнева, 22
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. В.Мошки, вул.. Шкільна, 21
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Богданівка , вул. Центральна, 36
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Великий Кобилин, вул. Церковна, 22
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Мала Хайча, вул.. Центральна, 37 а
Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Бережесть, вул. Залізнична, 8
Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 1107/07-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)

53 ФОП Монастирська Галина Богданівна

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бучацький р-н, м.Бучач, вул. Квітнева, буд. 1,
кв. 12
Ідентифікаційний код: 3044124640
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул. Лисенка, буд.4
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 12/0407-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 Крохмаль Андрій Вікторович

Місцезнаходження: м.Харків, просп. Гагаріна, буд. 45 А, кв. 116
Ідентифікаційний код: 2828517999
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул, Різдвяна, буд. 29-А, к.8
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 13/0407-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800

27
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

55 ФОП Кириченко Віталій Олександрович

Місцезнаходження: Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, смт Чорнобай, вул.Центральна,
буд.111, кв.3
Ідентифікаційний код: 3100304156
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, смт Чорнобай, вул. Центральна, буд.119
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 14/0507-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

56 КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №27
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Свободи, буд. 104
Ідентифікаційний код: 24830491
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, пр-т Свободи, буд.104
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 15/0507-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: 56 справ

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги

Бондар В.Є. (044) 200 08 17

Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ

