ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
26.07.2018 № 1368

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКС
МЕДІКАЛ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Антоновича, буд. 131, офіс 182
Ідентифікаційний код: 41619223
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія; та
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Київ, вул. Антоновича, буд. 131, офіс 182
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 01/1607 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

2 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИСОЦЬКА
АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
ВИСОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубровицький р-н, село Висоцьк, вул.
Містечкова, буд. 87
Ідентифікаційний код: 41075706
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, терапія, педіатрія, стоматологія; та спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна
справа (клініка)
за місцем її провадження:
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Партизанське, вул. Х. Хомич, буд. 4
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Висоцьк, вул. Містечкова, буд. 87
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Вербівка, вул. Старорічицька, буд. 74
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Рудня, вул. Шевченка, буд. 24
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Людинь, вул. Миру, буд. 3
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Золоте, вул. Л.Українки, буд. 69
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 01/1907 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

3 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛТСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
БАЛТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Балта, вул. Ломоносова, буд. 26
Ідентифікаційний код: 38184733
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Одеська обл., м.Балта, вул. Ломоносова, 26
Одеська обл., Балтський р-н, с. Шляхове, вул. Центральна, 18
Одеська обл., Балтський р-н, с. Чернече, вул. Шевченко, 15
Одеська обл., Балтський р-н, с. Новополь, вул. Гагаріна, 5
Одеська обл., Балтський р-н, с. Сінне, вул. Шевченко, 27
Одеська обл., Балтський р-н, с. Кринички, вул. Центральна, 7/1
Одеська обл., Балтський р-н, с. Крижовлін, вул. Хмельницького, 8
Одеська обл., Балтський р-н, с. Гербіне, вул. Лесі Українки, 23
Одеська обл., Балтський р-н, с. Піщана, вул. Центральна, 58
Одеська обл., Балтський р-н, с. Плоске, вул. Кудрявцева, 150
Одеська обл., Балтський р-н, с. Пужайково, вул. Дружби Народів, 13
Одеська обл., Балтський р-н, с. Ракулово, вул. Шевченко, 16/1
Одеська обл., Балтський р-н, с. Савранське, вул. Зарічна, 7
Одеська обл., Балтський р-н, с. Волове, вул. Грушевського, 70
Реєстраційне досьє від 20.07.2018 № 01/2007 - 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 Влад Михайло Михайлович
Місце проживання: Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Нижня Апша,
вул. 8 - Березня, буд. 28
Ідентифікаційний код: 3424601090
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія
за місцем її провадження:
Закарпатська обл., м.Тячів, вул. Гоголя, 2
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 02/1607 - 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

3
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 Тропешко Володимир Вікторович
Місце проживання: м.Запоріжжя, вул. Комарова, буд. 7, кв. 27
Ідентифікаційний код: 2752400137
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: хірургія, судинна хірургія, проктологія
за місцем її провадження:
м.Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 131 - В
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 02/1707 - 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 Юрків Марія Павлівна
Місце проживання: Львівська обл., м.Трускавець, вул. У.Кравченко, буд. 3, кв. 5
Ідентифікаційний код: 2824718203
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: дерматовенерологія
за місцем її провадження:
Львівська обл., м.Трускавець, Майдан Січових Стрільців, 1
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 03/1607 - 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 Галич Каріна Геннадіївна
Місце проживання: м.Харків, вул. Героїв Праці, буд. 32, кв. 120
Ідентифікаційний код: 3178706622
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, стоматологія, рентгенологія;
та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Харків, пр. Салтівське шосе, буд. 244
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 03/1707 - 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)

8 ФОП Петруняк Олександр Ярославович
Місце проживання: Івано - Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Гавриляк,
вул. Лесі Українки, буд. 117
Ідентифікаційний код: 3422400074
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія
за місцем її провадження:
Івано - Франківська обл., Тлумацький р-н, смт Обертин, площа Незалежності, буд. 6
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 03/1907 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

9 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСМО
МЕДІКАЛ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Леонтовича, буд. 3
Ідентифікаційний код: 41890509
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською
спеціальністю:
організація
і
управління
охороною
здоров'я,
дерматовенерологія; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Київ, вул. Леонтовича, буд. 3
Реєстраційне досьє від 13.07.2018 № 04/1307 - 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 Іващенко Лариса Володимирівна
Місце проживання: Львівська обл., м.Трускавець, вул. Скоропадського, буд. 9, кв. 77
Ідентифікаційний код: 2550101789
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика
за місцем її провадження:
Львівська обл., м.Трускавець, Майдан Січових Стрільців, 1, кабінет № 11
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 04/1607 - 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)

11 ФОП Кропальова Анастасія Сергіївна
Місце проживання: м.Харків, вул. Клапцова, буд. 81
Ідентифікаційний код: 3609601489
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, стоматологія, рентгенологія;
та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Харків, просп. Петра Григоренка, буд. 7
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 04/1707 - 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 Чебикін Євген Альбертович
Місце проживання: Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Строни, буд. 23, кв. 101
Ідентифікаційний код: 3256913558
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія
за місцем її провадження:
Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Гірників, буд. 17
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 04/1907 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

13 ФОП Рябко Оксана Ігорівна
Місце проживання: Львівська обл., Яворівський р-н, м.Новояворівськ, вул. Степана
Бандери, буд. 9, кв. 36
Ідентифікаційний код: 3134205346
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія
за місцем її провадження:
Львівська обл., Яворівський р-н, м.Новояворівськ, вул. Січових Стрільців,
буд. 16/2 А, 1
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 05/1607 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

14 ФОП Ватралік Вадим Володимирович
Місце проживання: м.Харків, вул. Черепанових, буд. 19, кв. 10
Ідентифікаційний код: 2571610076
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, стоматологія, ортодонтія, рентгенологія;
та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Харків, пр.Науки, буд. 41/43
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 05/1707 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Хандусь Юрій Леонідович
Місце проживання: Херсонська обл., Голопристанський р-н, село Малі Копані,
вул. Шевченко, буд. 2
Ідентифікаційний код: 2531908676
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: терапія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і
травматологія, неврологія, ендокринологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул. Першого травня, буд. 11
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 06/1607 - 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 Швець Володимир Михайлович
Місце проживання: м.Харків, вул. Гвардійців - Широнінців, буд. 60, кв. 126
Ідентифікаційний код: 2252401273
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія; та спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Харків, просп. Свободи Людвіга, буд. 31
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 06/1707 - 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)

17 ФОП Зеленський Віталій Олексійович
Місце проживання: Хмельницька обл., м.Кам'янець - Подільський, вул. Тімірязєва,
буд. 134, кв. 55
Ідентифікаційний код: 1834217594
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: педіатрія, дитяча пульмонологія, дитячі інфекційні хвороби
за місцем її провадження:
Хмельницька обл., м.Кам'янець - Подільський, вул. Хмельницьке шосе, буд. 19а
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 06/1907 - 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 ФОП Белінська Ольга Борисівна
Місце проживання: м.Хмельницький, вул. Прибузька, буд. 30 - А, кв. 37
Ідентифікаційний код: 3140208066
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія, ортодонтія; та спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Хмельницький, вул. Панаса Мирного, буд. 1/2
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 07/1607 - 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 Євтушенко Наталія Олександрівна
Місце проживання: Київська обл., м.Бровари, вул. Олімпійська, буд. 8, корпус А,
кв. 200
Ідентифікаційний код: 2644208389
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, ортопедія і
травматологія, урологія, акушерство і гінекологія, проктологія, хірургія, ендокринологія;
та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
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за місцем її провадження:
Київська обл., м.Бровари, вул. Гетьманська, буд. 20
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 07/1907 - 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 Хавер Руслан Григорович
Місце проживання: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. 1 травня, буд. 40, кв. 60
Ідентифікаційний код: 3022215853
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: ортопедична стоматологія
за місцем її провадження:
Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Спортивна, буд. 10К
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 08/1607 - 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 Лежньова Олена Володимирівна
Місце проживання: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Маршала Москаленка, буд. 61
Ідентифікаційний код: 2795000501
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
Донецька обл., м.Покровськ, вул. Маршала Москаленка, буд. 199
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 08/1907 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

22 ФОП Улітін Роман Володимирович
Місце проживання: Харківська обл., м.Ізюм, площа Джона Леннона, буд. 7, кв. 25
Ідентифікаційний код: 3321705137
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, рентгенологія, стоматологія; та
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
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за місцем її провадження:
Харківська обл., м.Ізюм, вул. Соборна, буд. 53/5
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 09/1607 - 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 Мохонько Андрій Володимирович
Місце проживання: м.Чернігів, вул. Коцюбинського, буд. 61
Ідентифікаційний код: 3192005778
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина
за місцем її провадження:
м.Чернігів, вул. Коцюбинського, буд. 61
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 09/1907 - 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
"НЕМОВИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" НЕМОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ САРНЕНСЬКОГО
РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Немовичі, вул. Центральна,
буд. 11
Ідентифікаційний код: 42011926
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, терапія, педіатрія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, стоматологія, медична статистика
за місцем її провадження:
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Немовичі, вул. Центральна, буд. 11
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Зносичі, вул. Центральна, буд. 99
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Немовичі, вул. Островського, буд. 15
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Тинне, вул. Українська, буд. 31
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Тинне, вул. Зелена, буд. 1
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Катеринівка, вул. Лісна, буд. 7
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Гута - Перейма, вул. Лісна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 10/1607 - 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)

25 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Трускавець, вул. Данилишиних, буд. 62
Ідентифікаційний код: 01984228
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча отоларингологія,
дитяча стоматологія, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні
хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія,
неврологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія,
психіатрія, рентгенологія, стоматологія, судинна хірургія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія; та
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), медична статистика,
ортопедична стоматологія, рентгенологія, сестринська справа, сестринська справа
(операційна)
за місцем її провадження:
Львівська обл., м.Трускавець, вул. Данилишиних, буд. 62
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 10/1907 - 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
"ЛОКНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЛОКНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАРІЧНЕНСЬКОГО
РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Локниця,
вул. Центральна, буд. 55
Ідентифікаційний код: 41085501
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем її провадження:
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Кутин, вул. Центральна, буд. 36 А
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Локниця, вул. Центральна, буд. 55
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Нобель, вул. Центральна, буд. 49
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Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Млин, вул. Петра Ходневича, буд. 47
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Кухче, вул. Центральна, буд. 10
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Храпин, вул. Центральна, буд. 31
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Дідівка, вул. Центральна, буд. 25
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Заозер'я, вул. Центральна, буд. 66
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Радове, вул. Полісська, буд. 6
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Задовже, вул. Центральна, буд. 57
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 11/1607 - 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
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ СЕЛА НИЖНЯ СИРОВАТКА" НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, село Нижня Сироватка,
вул. Сумська, буд. 125
Ідентифікаційний код: 41075533
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем її провадження:
Сумська обл., Сумський р-н, село Старе Село, вул. Першотравнева, буд. 1Б
Сумська обл., Сумський р-н, село Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 125
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 12/1707 - 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 ХАРКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №5
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, село Липці, вул. Пушкінська,
буд. 109
Ідентифікаційний код: 38008907
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, медична статистика, лікувальна справа
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за місцем її провадження:
Харківська обл., Харківський р-н, село Липці, вул. Пушкінська, буд 109
Харківська обл., Харківський р-н, село Борщова, вул. Центральна, буд. 1
Харківська обл., Харківський р-н, село Веселе, вул. Харазія, буд. 4
Харківська обл., Харківський р-н, село Тернова, вул. Молодіжна, буд. 96
Харківська обл., Харківський р-н, село Глибоке, вул. Шкільна, буд. 4
Харківська обл., Харківський р-н, село Лук’янці, вул. Шкільна, буд. 3
Харківська обл., Харківський р-н, село Борисівська, вул. Садова, буд. 1
Харківська обл., Харківський р-н, село Перемога, вул. Перемоги, буд. 4
Харківська обл., Харківський р-н, село Нескучне, вул. Нововеселівська, буд. 48
Харківська обл., Харківський р-н, село Стрілече, вул. Молодіжна, буд. 20
Харківська обл., Харківський р-н, село Циркуни, вул. Зарічанська, буд. 10
Харківська обл., Харківський р-н, село Руські Тишки, вул. 40 років Перемоги,
буд. 10
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 12/1907 - 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
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖНАРОДНА РЕАБІЛІТАЦІЙНА КЛІНІКА КОЗЯВКІНА"
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Трускавець, вул. Помірецька, буд. 37
Ідентифікаційний код: 42179792
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, неврологія, дитяча
неврологія, педіатрія, функціональна діагностика, фізіотерапія, рефлексотерапія; та
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
Львівська обл., м.Трускавець, вул. Помірецька, буд. 37
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 13/1607 - 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 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БУГРИНСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" БУГРИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ГОЩАНСЬКОГО
РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Гощанський р-н, село Бугрин, вул. Князя
Острозького, буд. 9А
Ідентифікаційний код: 40236261
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, терапія, педіатрія, стоматологія; та спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа
за місцем її провадження:
Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Посягва, вул. Центральна, 84
Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Сергіївка, вул. Молодіжна, 39а
Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Мятин, вул. Жовтнева, 2а
Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Новоставці, вул. Шевченківська, 8а
Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Вільгір, вул. Євтушенка, 37
Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Угільці, вул. Шевченка, 9
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 13/1707 - 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 Риндак Юлія Михайлівна
Місце проживання: м.Харків, вул. Слобожанська, буд. 24
Ідентифікаційний код: 2946802082
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: дерматовенерологія
за місцем її провадження:
м.Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 16
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 14/1607 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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32 КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
МІЖШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНО
ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ №2 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Якова Петруся, буд. 140
Ідентифікаційний код: 24827856
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Якова Петруся, буд. 140
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 14/1707 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

33 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО
САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
У
ГЛОБИНСЬКОМУ РАЙОНІ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Глобинський р-н, смт Градизьк,
вул. Гвардійська, буд. 71
Ідентифікаційний код: 38412444
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, терапія, педіатрія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа,
сестринська справа, медична статистика,
акушерська справа
за місцем її провадження:
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Зубані, вул. Шкільна, буд. 7
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Жуки вул. Пушкіна, буд. 4
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пузикове, вул. Першотравнева, буд. 156
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Середпілля вул. Рублівська, буд. 2 А
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Яроші, вул. Чумацький Шлях, буд. 64 А
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пироги, вул. Чумацький Шлях, буд. 84
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шепелівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. З
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Устимівка, вул. Академіка Вавілова, буд. 43
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Іванове Селище, вул. Центральна, буд. 15
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Обознівка, вул. Перемоги, буд. З/1
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, буд. 14
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Черевані, вул. Нахімова, буд. 63
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кодубанове, вул. Медова, буд. 1
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Коломицівка вул. Шкільна, буд. 10
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Семимогили, вул. Колачевського буд. 30
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Бориси, вул. Дружби буд. 11
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Федорівка, вул. Павла Чубинського, буд. 35
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Манжелія. вул. Молодіжна, буд. 1
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Святилівка, вул. Шкільна буд. 21
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пронозівка, вул. Дніпрова, буд. 7а
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Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Бугаївка, вул. Миру буд. 109а
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Броварки, вул. Садова буд. З
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Опришки вул. Миру буд. 56 А
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, буд. 17
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Погреби, вул. Шевченка буд. 39
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Горби, вул. Браславського, буд. 16
Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобине, тупік Лікарняний, буд. 1
Полтавська обл., Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Гвардійська, буд. 71
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Старий Хутір, тупік Сонячний, буд. З
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Романівка, вул. Центральна, буд. 35 а
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Сиротенки, провулок Поштовий, буд. З
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Троїцьке, вул. Дружби, буд. 43
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Турбаї, вул. Козацька, буд. 7
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Петрівка, вул. Центральна, буд. 37
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Малинівка, вул. Свободи, буд. 5
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Бабичівка, вул. Шкільна, буд. 27а
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Попівка, вул. Незалежності, буд. 8 А
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Гриньки, вул. Миколи Лисенка, буд. 366
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Заможне, вул. Броварська, буд. З
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Ламане, вул. Гагаріна, буд. 34/2
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Демченки, вул. Садова, буд. 4
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Манилівське, вул. Центральна буд. 23
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Радалівка, вул. Небесної Сотні буд. 17
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська буд. 33
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Тимошівка, вул. Шевченка буд. 8
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Куп'євате, вул. Центральна буд. 52
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Землянки, вул. Молодіжна буд. 17
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Балабушині Верби вул. Хліборобів буд. 49
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Петрашівка вул. Івана Котляревського, буд. 28
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кагамлик, вул. Миру, буд. 22
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка. вул. Лесі Українки, буд. 1
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Проценки вул. Козацька буд. 2
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Липове, вул. Лесі Українки буд. 4
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, вул. Матросова буд. 7
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Весела Долина, вул. Незалежності буд. 33
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шевченки, вул. Шевченка буд. 37
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка, вул. Багряна буд. 15
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Великі Кринки, вул. Богдана Хмельницького,
буд. 38
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 15/1707 - 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

34 ФОП Павлішен Юрій Іванович
Місце проживання: м.Хмельницький, Львівське шосе, буд. 18/1, кв. 139
Ідентифікаційний код: 2053707278
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: ортопедія і травматологія
за місцем її провадження:
Хмельницька обл., м.Деражня, провулок Новий, буд. 3
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 15/1907 - 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 Банас Валентина Василівна
Місце проживання: м.Хмельницький, вул. Ганжі, буд. 76/1
Ідентифікаційний код: 2301703904
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: терапія, педіатрія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Хмельницький, вул. Володимирська, буд. 66
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 16/1907 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛУГИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЛУГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Лугини, вул. Червона
Гірка, буд. 35
Ідентифікаційний код: 39045431
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, терапія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем її провадження:
Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, буд. 2
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Великий Дивлин, вул. Седнівська, буд. 34
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Великий Ліс, вул. Центральна, буд. 32
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Діброва, вул. Польова, буд. 2
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Жеревці, вул. Шкільна, буд. 20а

17
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Лугинки, вул. Богословська, буд. 15
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Запілля, вул. Центральна, буд. 55
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Брезовий Груд, вул. Центральна, буд. 63
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Кам`яна Гірка, вул. Лісова, буд. 13
Житомирська обл., Лугинський р-н, смт. Лугини, вул. Червона Гірка, 35
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Зелена, буд. 25 - а
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Кремне, вул. Шкільна, буд. 17
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Липники, вул. Садова, буд. 1 - а
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Літки, вул. Молодіжна, буд. 8
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Будо - Літки, вул. Остапівська, буд. 1
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Калинівка, вул. Запопи, буд. 1
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Малахівка, вул. Мартинчука, буд. 40
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Солов`ї, вул. Колгоспна, буд. 4
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Бовсуни, вул. Центральна, буд. 84
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Степанівка, вул. Центральна, буд. 58
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Малий Дивлин, вул. Шевченка, буд. 9
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Миколаївка, вул. Центральна, буд. 17
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Новосілка, вул. Садова, буд. 8
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Остапи, вул. Зарічна, буд. 3
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Підостапи, вул. Центральна, буд. 6
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Повч, вул. Центральна, буд. 60 - а
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Червона Волока, вул. Шевченка, буд. 2 - а
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Рудня Жеревці, вул. Центральна, буд. 31
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Рудня - Повчанська, вул. Центральна, буд. 10 - а
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Бобричі, вул. Макухи, буд. 46
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Станційне, вул. Шевченка, буд. 5
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Старосілля, вул. Молодіжна, буд. 10
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Топільня, вул. Центральна, буд. 62
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Зарічка, вул. Молодіжна, буд. 7 - а
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Путиловичі, вул. Шевченка, буд. 54
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Радогоща, вул. Центральна, буд. 20
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 1607/02 - 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 Статкевич Святослав Мирославович
Місце проживання: м.Тернопіль, вул. Тролейбусна, буд. 4А, кв. 1
Ідентифікаційний код: 3336408212
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія
за місцем її провадження:
Тернопільська обл., м.Бережани, вул. Привокзальна, буд. 3
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 1607/03 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18

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 ФОП Мірошниченко Оксана Олександрівна
Місце проживання: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Карбишева, буд. 22
Ідентифікаційний код: 3312202806
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія
за місцем її провадження:
Кіровоградська обл., м.Олександрія, просп. Соборний, буд. 3
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 1607/06 - 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)

39 ФОП Дусь Андрій Ігорович
Місце проживання: м.Запоріжжя, вул. Дунайська, буд. 14, кв. 128
Ідентифікаційний код: 2930302833
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: наркологія
за місцем її провадження:
м.Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 49/10, прим. 139
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 17/1907 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

40 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Звенигородський р-н, м.Звенигородка, вул. Івана
Сошенка, буд. 43 Б
Ідентифікаційний код: 38884956
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, терапія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем її провадження:
Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул. Івана Сошенка, буд. 43б
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Юркове, вул. Демченка, буд. 28
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Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул. Івана Сошенка, буд. 43
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Вільховець, вул. Заводська, буд. 4
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Козацьке, вул. Центральна, буд. 39
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Моринці, вул. Миру, буд. 1
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Шевченкове, вул. Бондарівська, буд. 8
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Юрківка, вул. Центральна, буд. 130
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Чичиркозівка, вул. Шостацького, буд. 33
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Михайлівка, вул. Я.Мудрого, буд.
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Чемериське, вул. Шевченка, буд.
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Хлипнівка, вул. Звенигородська, буд. 32
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Тарасівка, вул. Ювілейна, буд. 30
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Стецівка, вул. Соборна, буд. 1
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Стебне, вул. Звенигородська, буд. 35
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Рижанівка, вул. Кооперативна, буд. 12
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Майданівка, вул. Шевченка, буд. 9
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Богачівка, вул. Гагаріна, буд. 2
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Боровикове, вул. Саннікова, буд. 24
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Будище, вул. Незалежності, буд. 5
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Гудзівка, пров. Чехова, буд. 1
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Гусакове, вул. Центральна, буд. 62
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Княжа, вул. Соборності, буд. 4
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Демкове, вул. Щепкіна, буд. 1б
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Кобиляки, вул. Миру, буд. 23а
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Гнилець, вул. Центральна, буд. 4
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Неморож, вул. Шевченка, буд. 45а
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Мурзинці, вул. 8 Березня, буд. 8
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Озірна, вул. Мічуріна, буд. 58
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Пединівка, вул. Героїв Майдану, буд. 19
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Попівка, вул. Горошка, буд. 56
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Мизинівка, вул. Центральна, буд.
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Ризине, вул. Шевченка, буд. 38
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Стара Буда, вул. Центральна, буд. 50
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Чижівка, вул. Центральна, буд. 33
Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Водяники, вул. Богдана Хмельницького,
буд. 57а
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 1707/02 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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41 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛИНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
КАЛИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Калинівський р-н, м.Калинівка, вул. Чкалова,
буд. 6 - Д
Ідентифікаційний код: 41021561
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика; та
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Вінницька обл., Калинівський р-н, селище Рівнинне, вул. Механізаторів, буд. 8
Вінницька обл., Калинівський р-н, м.Калинівка, вул. Чкалова, буд. 6 - Д
Вінницька обл., Калинівський р-н, село Дружелюбівка, вул. Центральна, буд. 50
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 1707/05 - 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)

42 ФОП Бугро Вікторія Валеріївна
Місце проживання: м.Київ, вул. Московська, буд. 5/2 - А, кв. 18
Ідентифікаційний код: 3099111241
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: ультразвукова діагностика, акушерство і гінекологія;
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Київ, вул. Шовковична, буд. 16 - А, прим. 59
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 1707/06 - 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)

43 ФОП Індюкова Юлія Андріївна
Місце проживання: м.Київ, просп. Петра Григоренка, буд. 16, кв. 3
Ідентифікаційний код: 3274010887
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: дерматовенерологія
за місцем її провадження:
м.Київ, вул. Мельникова, буд. 51 - Б, прим. 1
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 1707/08 - 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)

44 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт Зарічне,
вул. Аерофлотська, буд. 15
Ідентифікаційний код: 38593656
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, терапія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа,
сестринська справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Комори, вул. Завальна, 2
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Прикладники, вул. Центральна, 4
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Рибгосп, вул. Центральна, 8
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Зелена Діброва, вул. Центральна, 3
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Гориничі, вул. Зелена, 9
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Сенчиці, вул. Центральна, 19
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Неньковичі, вул. Центральна, 146
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Голубне, вул. Клинова, 4а
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Новорічиця, вул. Центральна, 20
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Бутово, вул. Центральна, 41
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Бродниця, вул. Центральна, 78
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Дібрівськ, вул. Центральна, 60
Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт Зарічне, вул. Аерофлотська, 15
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Бір, вул. Лісова, 15
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Вичівка, вул. Центральна, 4а
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Вовчиці, вул. Зелена, 13
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Мутвиця, вул. Лесі Українки, 26
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Тиховиж, вул. Центральна, 8а
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Привітівка, вул. Центральна, 51а
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Омит, вул. Центральна, 15
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Лисичин, вул. Лисичинська, 14а
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Ніговищі, вул. Завальна, 11
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Олександрово, вул. Центральна, 47
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Іванчиці, вул. Нова, 10
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Дубчиці, вул. Центральна, 24
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Кухітська - Воля, вул. Павлінова, 1
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Млинок, вул. Центральна, 51а
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Річиця, вул. Колгоспна, 2а
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Серники, вул. Шевченка, 10
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Соломир, вул. Лісова, 5
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Борове, вул. Мостова, 3
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Перекалля, вул. Центральна, 25
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Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Острівськ, вул. Залізнична, 30
Рівненська обл., Зарічненський р-н, село Морочне, вул. Молодіжна, 38
Реєстраційне досьє від 18.07.2018 № 1807/01 - 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)

45 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛЮБАШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮБАШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., Любашівський р-н, смт Любашівка,
вул. Софіївська, буд. 47
Ідентифікаційний код: 38552185
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, терапія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: медична статистика, сестринська справа
за місцем її провадження:
Одеська обл., Любашівський р-н, село Новокарбівка, вул. І.Франка, буд. 25
Одеська обл., Любашівський р-н, село Мала Василівка, провулок Промисловий, буд. 3
Одеська обл., Любашівський р-н, село Комарівка, вул. Степана Олійника, буд. 10
Одеська обл., Любашівський р-н, село Катеринівка Перша, вул. Грушевського, буд. 23
Одеська обл., Любашівський р-н, село Покрівка, вул. Миру, буд. 115
Одеська обл., Любашівський р-н, село Заплази, вул. Степова, буд. 21
Одеська обл., Любашівський р-н, село Іванівка, вул. Польова, буд. 40
Одеська обл., Любашівський р-н, село Ясенове Перше, вул. Центральна, буд. 21
Одеська обл., Любашівський р-н, село Шайтанка, вул. Б.Хмельницького, буд. 55
Одеська обл., Любашівський р-н, село Олександрівка, вул. Шевченка, буд. 21
Одеська обл., Любашівський р-н, село Сергіївка, вул. Центральна, буд. 1А
Одеська обл., Любашівський р-н, село Пилипівка, провулок Жукова, буд. 33
Одеська обл., Любашівський р-н, село Петрівка, вул. Молодіжна, буд. 21
Одеська обл., Любашівський р-н, село Демидівка, вул. Шевченка, буд. 45
Одеська обл., Любашівський р-н, село Антонівка, вул. Перемоги, буд. 1
Одеська обл., Любашівський р-н, село Новотроїцьке, вул. Садова, буд. 6
Одеська обл., Любашівський р-н, село Червоний Яр, вул. Шевченка, буд. 33
Одеська обл., Любашівський р-н, село Арчепитівка, вул. Незалежності, буд. 6
Одеська обл., Любашівський р-н, село Новоселівка, вул. Кіценка, буд. 2
Одеська обл., Любашівський р-н, смт Зеленогірське, вул. Транспортна, буд. 4
Одеська обл., Любашівський р-н, село Троїцьке, вул. Винограда, буд. 29
Одеська обл., Любашівський р-н, село Ясенове Друге, вул. Кобися, буд. 28
Одеська обл., Любашівський р-н, село Солтанівка, вул. Шевченко, буд. 6
Одеська обл., Любашівський р-н, село Гвоздавка Друга, вул. Яблунева, буд. 156
Одеська обл., Любашівський р-н, село Бокове, вул. Центральна, буд. 58
Одеська обл., Любашівський р-н, село Познанка Перша, провулок Миру, буд. 2
Одеська обл., Любашівський р-н, село Гвоздавка Перша, вул. Одеська, буд. 6
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Одеська обл., Любашівський р-н, село Бобрик Другий, провулок Шкільний, буд. 2
Одеська обл., Любашівський р-н, село Кричунове, вул. Шевченко, буд. 69
Одеська обл., Любашівський р-н, село Янишівка, вул. Надії, буд. 31
Одеська обл., Любашівський р-н, село Агафіївка, вул. Центральна, буд. 54
Одеська обл., Любашівський р-н, село Василівка, вул. Молодіжна, буд. 27
Одеська обл., Любашівський р-н, село Велика Василівка, вул. Шевченка, буд. 17
Одеська обл., Любашівський р-н, село Вишневе, вул. Пірогова, буд. 22
Одеська обл., Любашівський р-н, село Бобрик Перший, провулок Миру, буд. 2
Одеська обл., Любашівський р-н, село Покрівка, вул. Миру, буд. 115
Реєстраційне досьє від 18.07.2018 № 1807/02 - 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)

46 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, село Грозине,
вул. Мічуріна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 40208847
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, терапія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична
статистика
за місцем її провадження:
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Жмаченко, 46
Житомирська обл., Коростенський р-н, c.Oxoтівка, вул. Маяковського, 16
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ковбащина, вул. Чкалова, 10 - А
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Заріччя, вул. Центральна, 51
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Купеч, вул. Центральна, 120
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Heмерівка, вул. Центральна, 1
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Мединівка, вул. Медова, 88
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Домолоч, вул. Злобицька, 1
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ростяжин, вул. Клубна, 28 - А
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Жабче, вул. Юрасова, 45
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Купище, вул. Поварова, 46
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Кожухівка, вул. Центральна, 31
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Боровиця, вул. Центральна 33
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушиця, вул. Квітнева, 22
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Калинівка, вул. Центральна, 7
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Білошиці, площа Миру, 3
Житомирська обл., Коростенський р-н, c.Koвалі, вул. Яндюків, 10
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Розівка, вул. Р.Шухевича, 20 - Б
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Іванівка, вул. Київська, 6
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Шатрище, вул. Перемоги, 3
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ходаки, вул. Центральна, 60 - А
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Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Берестовець, вул. Козака, 3
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Сарновичи, вул. Горова, 1
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Дідковичі, вул. Парківська
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Межирічка, вул. Трипольського, 30
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Шершні, вул. Лісова, 3
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Старики, вул. Центральна, 1 - А
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Полянка, вул. Дружби, 4 - А
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Вигів, вул. Мошківська, 1 - А
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Бондарівка, вул. Ковалівська, 1
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Грозине, вул. Мічуріна,1
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир вул. Наумова, 12
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Горщик вул. вул. Садова, 8
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Сушки, вул. Центральна,63
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. .Лісівщина, вул. Шевченка,25
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гулянка, вул. ]Молодіжна,11
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Поліське, вул. Молодіжна,7
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Мелені, вул. Маркевича, 7
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Мала Зубівщина, вул. Центральна, 11
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Веселівка, вул. Свято - Георгіївська, 11 - А
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Хотинівка, вул. Центральна, 10.
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Пугачівка, вул. Центральна, 27
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Бехи, вул. Романа Козаренка, 35
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ставище, вул. Центральна, 15 - А.
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Васьковичі, вул. Першотравнева,7
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Давидки, вул. Центральна, 45
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Березівка, вул. Коростенська, 55
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Новина, вул. Центральна, 24
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ришавка, вул. Черкаська, 2
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Білка, вул. Центральна, 4
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Каленське, вул. Потапова, 60
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Холосне, вул. Центральна, 21
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Сантарка, вул. Центральна, 49
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. 3убівщина, вул. Новаківська, 1
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Стремигород, вул. Центральна, 28
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Новаки, вул. Шевченка, 3
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Михайлівка, вул. Вишняки
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. 3лобичі, вул. Івана Франка, 1
Реєстраційне досьє від 18.07.2018 № 1807/04 - 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)
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47 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"

ПІДПРИЄМСТВО

Місцезнаходження: м.Львів, вул. В.Симоненка, буд. 6 А
Ідентифікаційний код: 01984323
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія,
анестезіологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія,
сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем її провадження:
м.Львів, вул. В.Симоненка, буд. 6 А
Реєстраційне досьє від 18.07.2018 № 1807/06 - 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)

48 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Городищенський р-н, м. Городище, вул. Героїв
Чорнобиля, буд. 15
Ідентифікаційний код: 42081160
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, терапія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична
статистика
за місцем її провадження:
Черкаська обл., Городищенський р-н, м.Городище, вул. Героїв Чорнобиля, 15
Черкаська обл., Городищенський р-н, смт Вільшана, вул. Шевченка, 65
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Зелена Діброва, вул. Петра Лебединця, 5
Черкаська обл., Городищенський р-н, м.Городище, вул. Гагаріна, 22
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. В’язівок, вул. Перемоги, 5
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Вербівка, вул. Братів Соловйових, 7
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Хлистунівка, вул. 40 - річчя Перемоги, 5
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Орловець, вул. Цвітківська, 5
Черкаська обл., Городищенський р-н, смт Цвіткове, вул. Привокзальна, 18
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Сегединці, вул. Шевченка, 5
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Воронівка, вул. Перемоги, 5
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Журавка, вул. Соборна, 8
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Дирдин, вул. Устима Жука, 49
Черкаська обл., Городищенський р-н, с Петрики, вул. Грушевського, 7
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Валява, вул. Нечуя Левицького, 3
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Набоків, вул. Сивирина Наливайко, 17
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Товста, вул. Шевченка, 4
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Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Калинівка, вул. Центральна, 41
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Петропавлівка, вул. Миру, 9
Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Ксаверове, вул. Центральна, 7
Реєстраційне досьє від 18.07.2018 № 1807/08 - 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)

49 ФОП Мункачій Леся Миколаївна
Місце проживання: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Тересва, вул. Панфілова,
буд. 3
Ідентифікаційний код: 2473111027
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: ультразвукова діагностика, акушерство і гінекологія
за місцем її провадження:
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Тересва, вул. Борканюка, буд. 5
Реєстраційне досьє від 18.07.2018 № 1807/10 - 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)

50 ФОП Клим Анатолій Петрович
Місце проживання: м.Івано - Франківськ, вул. Галицька, буд. 116, кв. 52
Ідентифікаційний код: 2927814017
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія
за місцем її провадження:
м.Івано - Франківськ, вул. Незалежності, буд. 63/2
Реєстраційне досьє від 18.07.2018 № 1807/11 - 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)
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51 ФОП Іванець Інеса Михайлівна
Місце проживання: м.Вінниця, вул. Івана Богуна, буд. 177
Ідентифікаційний код: 3341402686
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем її провадження:
м.Вінниця, вул. Івана Богуна, буд. 177 літ. "А"
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 19/1907 - 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 ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО
САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
№4"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира
Великого, буд. 21
Ідентифікаційний код: 37862114
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія,
загальна практика - сімейна медицина; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, бульвар Європейський, 17
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. В"ячеслава Чорновола, 15
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 33
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Лісового, 27
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, бульвар Європейський, 2а
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 5а
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 21
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, мікрорайон Гірницький, 15
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, 13
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, майдан 30 річчя Перемоги, 2
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Поперечна, 1а
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Кустанайська, 6
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/02 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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53 ФОП Ремінний Олександр Олександрович
Місце проживання: Черкаська обл., Жашківський р-н, м.Жашків, вул. Нова, буд. 5
Ідентифікаційний код: 3245520077
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія, ортопедична стоматологія; та спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
Київська обл., Києво - Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Святошинська,
буд. 27 Г, прим. 330
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/04 - 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)

54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М. СТРИЯ"
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Стрий, вул. Охримовича, буд. 6
Ідентифікаційний код: 42224043
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика; та
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем її провадження:
Львівська обл., м.Стрий, вул. Львівська, 85а
Львівська обл., м.Стрий, вул. Коссака, 11а
Львівська обл., м.Стрий, вул. С. Бандери, 44а
Львівська обл., м.Стрий, вул. Охримовича, буд. 6
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/05 - 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)

55 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.МУКАЧЕВА"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Грушевського, буд. 29
Ідентифікаційний код: 40390032
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:

29
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Космонавтів, 31
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Ілони Зріні, 113/40
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Верді Джузеппе, 6/106
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Окружна, 28/99
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Осипенка Олександра, 39Б/81
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Грушевського Михайла, 29
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Береста Олексія, 32/17
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/06 - 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)

56 ТОВАРИСТВО
З
"КОВЕЛЬСЬКЕ АТП"

ДОДАТКОВОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Володимирська, буд. 154
Ідентифікаційний код: 39374520
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
Волинська обл., м.Ковель, вул. Володимирська, буд. 154
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/07 - 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)

57 ФОП Дзюбан Валентина Дмитрівна
Місце проживання: м.Черкаси, вул. Благовісна, буд. 421, кв. 171
Ідентифікаційний код: 2519601740
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: дитяча гематологія
за місцем її провадження:
м.Черкаси, вул. Олени Теліги, буд. 4, прим. 413
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/08 - 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)

30

58 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА
НОВОГРАДА - ВОЛИНСЬКОГО"
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Новоград - Волинський, вул. Наталії
Оржевської, буд. 13
Ідентифікаційний код: 38341562
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, терапія, акушерство і гінекологія, фізіотерапія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика; та спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, медична
статистика
за місцем її провадження:
Житомирська обл., м.Новоград - Волинський, вул. Леваневського, буд. 24
Житомирська обл., м.Новоград - Волинський, вул. Леваневського, буд. 14
Житомирська обл., м.Новоград - Волинський, вул. 2 - га Зелена, буд. 29
Житомирська обл., м.Новоград - Волинський, вул. Житомирська, буд. 27
Житомирська обл., м.Новоград - Волинський, вул. Н.Оржевської, буд. 13
Житомирська обл., м.Новоград - Волинський, вул. Рокосовського, буд. 27а
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/10 - 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)

59 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, смт Магдалинівка,
вул. Прозорова, буд. 1 Б
Ідентифікаційний код: 37555384
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа
за місцем її провадження:
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, селище міського типу Магдалинівка,
вул. Прозорова, буд. 1 - Б
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Оленівка, вул. Широка, буд. 13
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Бузівка, вул. Берегова, буд. 27
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Личково , вул. Лікарська, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Заплавка, вул. Молодіжна, буд. 7
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Минівка, вул. Миру, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Почино - Софіївка, вул. Мирна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Приорільське, вул. Молодіжна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Ковпаківка, вул. Центральна, буд. 5
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Мар’ївка, вул. Адміністративна, буд. 7
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Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Євдокіївка, вул. Центральна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Крамарка, вул. Центральна, буд. 67
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Шевченківка, вул. Шкільна, буд. 4
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Нововасилівка, вул. Центральна, буд. 6
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Очеретувате, вул. Акопяна, буд. 34
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Гупалівка, вул. Центральна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Першотравенка, вул. Вишнева, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Жданівка, вул. Центральна, буд. 8
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Казначеївка, вул. Назаренка, буд. 127
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Чернеччина, вул. Гарькавого, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Поливанівка, вул. Центральна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Котовка, вул. Центральна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Деконка, вул. Центральна, буд. 2
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Дмухайлівка, вул. Тиха, буд. 103
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Приют, вул. Тітова, буд. 13
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Новопетрівка, вул. Миру, буд. 23
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Топчино, вул. Центральна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Кільчень, вул. Вишнева, буд. 1
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Шевське, вул. Гагаріна, буд. 15
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, село Виноградівка, вул. Першотравнева,
буд. 1
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/11 - 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)

60 ГНІВАНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тиврівський р-н, м.Гнівань, вул. Марії Ковач, буд. 1
Ідентифікаційний код: 41877446
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, педіатрія,
медицина невідкладних станів, неврологія, терапія, хірургія, клінічна біохімія,
фізіотерапія, анестезіологія, акушерство і гінекологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, стоматологія,
офтальмологія, психіатрія, наркологія, фтизіатрія; та спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська
справа (операційна), акушерська справа, рентгенологія, стоматологія
за місцем її провадження:
Вінницька обл., Тиврівський р-н, м.Гнівань, вул. Соборна, буд. 89
Вінницька обл., Тиврівський р-н, м.Гнівань, вул. Марії Ковач, буд. 1
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/12 - 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
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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)

61
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"САВРАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" САВРАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., Савранський р-н, смт Саврань, вул. Соборна, буд. 15
Ідентифікаційний код: 38147602
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Одеська обл., Савранський р-н, село Слюсарево, вул. Перемоги, 13
Одеська обл., Савранський р-н, село Неділкове, вул. Миру, 18
Одеська обл., Савранський р-н, село Капустянка
Одеська обл., Савранський р-н, село Кам'яне, вул. Патріотична, 88
Одеська обл., Савранський р-н, село Йосипівка, провулок Громової, 6
Одеська обл., Савранський р-н, село Дубинове, вул. Івана Франка, 20
Одеська обл., Савранський р-н, село Глибочок
Одеська обл., Савранський р-н, село Гетманівка, вул. Червона, 12
Одеська обл., Савранський р-н, село Вільшанка, вул. Центральна, 134
Одеська обл., Савранський р-н, село Байбузівка, вул. Шевченка, 6
Одеська обл., Савранський р-н, село Полянецьке, вул. Шевченка, 6
Одеська обл., Савранський р-н, село Осички, вул. Центральна, 134
Одеська обл., Савранський р-н, село Концеба, вул. Вишнева, 100
Одеська обл., Савранський р-н, село Бакша, вул. Шкільна, 7
Одеська обл., Савранський р-н, смт Саврань, вул. Соборна, 15
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/13 - 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)

62 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОКРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Покровський р-н, м.Покров,
вул. Медична, буд. 19
Ідентифікаційний код: 37691403
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія; та спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
медична статистика
за місцем її провадження:
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Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Медична, буд. 19
Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Партизанська, буд. 91
Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Київська, буд. 9
Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Л.Чайкіної, буд. 26
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/14 - 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)

63 ФОП Скрипник Олександр Іванович
Місце проживання: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Строїнці,
1-ий провулок Миру, буд. 1
Ідентифікаційний код: 3032017534
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія
за місцем її провадження:
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м.Новоселиця, вул. Хотинська, буд. 4б
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/15 - 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)

64 ФОП Кирчу Лілія Георгіївна
Місце проживання: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Йорданешти,
вул. Сіретська, буд. 30
Ідентифікаційний код: 2967422723
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: стоматологія
за місцем її провадження:
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Йорданешти, вул. Головна, буд. 62 - Б
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/17 - 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)
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65 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ШКІРНО - ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Академіка Воробйова, буд. 5
Ідентифікаційний код: 02008336
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською
спеціальністю:
організація
і
управління
охороною
здоров'я,
дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, хірургія, онкохірургія, бактеріологія,
клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, фізіотерапія; та спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська
справа, медична статистика
за місцем її провадження:
м.Одеса, вул. Академіка Воробйова, буд. 5
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/18 - 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)

66 ФОП Федорчук Лариса Рафаїлівна
Місце проживання: Одеська обл., Біляївський р-н, селище Усатове,
проспект Шевченка, буд. 13А
Ідентифікаційний код: 3144415205
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: психофізіологія
за місцем її провадження:
м.Одеса, вул. Розкидайлівська, буд. 3
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/19 - 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)

67 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії,
буд. 26
Ідентифікаційний код: 38446709
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, неврологія, терапія, ендокринологія; та спеціальністю молодших
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спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа (невідкладні
стани), акушерська справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. Короленко, 5
Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. Київська, 218
Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. 228-ї стрілецької дивізії, 26
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/20 - 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)

68 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БОРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
БОРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова, вул. Миру, буд. 34
Ідентифікаційний код: 38621625
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Харківська обл., Борівський р-н, селище міського типу Борова, вул. Миру, буд. 34
Харківська обл., Борівський р-н, село Борівська Андріївка, вул. Степова, буд. 11
Харківська обл., Борівський р-н, село Підлиман, вул. Торгова, буд. 12
Харківська обл., Борівський р-н, село Підвисоке, вул. Григорія Запорожченко, буд. 71
Харківська обл., Борівський р-н, село Новоплатонівка, вул. Лісова, буд. 1А
Харківська обл., Борівський р-н, село Маліївка, вул. Т.Шевченка, буд. 24
Харківська обл., Борівський р-н, село Ізюмське, провулок Партизанський, буд. 4
Харківська обл., Борівський р-н, село Загризове, вул. Шевченка, буд. 35
Харківська обл., Борівський р-н, селище Першотравневе, вул. Молодіжна, буд. 11
Харківська обл., Борівський р-н, село Вище Солоне, вул. Молодіжна, буд. 72А
Харківська обл., Борівський р-н, село Нижче Солоне, вул. Центральна, буд. 56 А
Харківська обл., Борівський р-н, село Бахтин, вул. Лиманська, буд. 14
Харківська обл., Борівський р-н, село Чернещина, вул. Перемоги, буд. 1
Харківська обл., Борівський р-н, село Піски - Радьківські, вул. Гагаріна, буд. 22
Харківська обл., Борівський р-н, село Гороховатка, вул. Зарічна, буд. 1
Харківська обл., Борівський р-н, село Богуславка, вул. Центральна, буд. 37
Харківська обл., Борівський р-н, село Дружелюбівка, вул. Шкільна, буд. 17
Харківська обл., Борівський р-н, село Калинове, вул. Центральна, буд. 13
Харківська обл., Борівський р-н, село Шийківка, вул. Центральна, буд. 5
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/21 - 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»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

69 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОМЕТ ДІ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 152
Ідентифікаційний код: 42123802
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською
спеціальністю:
організація
і
управління
охороною
здоров'я,
дерматовенерологія, ендоскопія, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, професійна патологія, психофізіологія, рентгенологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, хірургія, хірургічна
стоматологія; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем її провадження:
м.Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 152
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/22 - 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)

70 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО
САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
НОВОСЕЛИЦЬКОГО РАЙОНУ" НОВОСЕЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м.Новоселиця,
провулок Карамзіна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38407889
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м.Новоселиця, пров. Карамзіна, 1
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Щербинці, вул. Центральна, 15
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Маршинці, вул. Центральна, 94
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Тарасівці, вул. Пирогова, 30
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Топорівці, вул. Шевченка, буд.3
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Костичани, вул. Центральна, 68
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Припруття, вул. Центральна, 68
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Магала, вул. Г.Нандриша, 26
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Зелений Гай, вул. Боженка, 1А
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Слобода, вул. Шевченка, 34
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Остриця, вул. Колгоспна, 42
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Рокитне, вул. Київська, 47
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Рингач, вул. Шевченка, 73
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Строїнці, вул. Шевченка, 2А
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Чорнівка, вул. Головна, 12
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Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Черленівка, вул. Головна, 26
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Форосне, вул. Центральна, 23
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Шишківці, вул. Стефаника, 13
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Котелеве, вул. Головна, 14
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Гай, вул. М.Емінеску, 3
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Жилівка, вул. Грушевського, 5
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Малинівка, вул. Журавлина, 12
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Рідківці, вул. Магалянська, 2
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Довжок, вул. Церковна, 2А
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Динівці, вул. Лікарняна, 1
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Ванчиківці, вул. Миру, 3А
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Бояни, вул. І.Мороза, 8
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Берестя, вул. Центральна, 53
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/23 - 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)

71 ТОВАРИСТВО
"МЕДАКУСТИКА"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 17, кв. 12
Ідентифікаційний код: 39394641
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія
за місцем її провадження:
м.Київ, вул. Верхній Вал, буд. 62
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/24 - 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)

72 МИКОЛАЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРОТЕЗНО
- ОРТОПЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Місцезнаходження: м.Миколаїв, провулок Шури Кобера, буд. 17
Ідентифікаційний код: 24793175
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і
травматологія; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем її провадження:
м.Миколаїв, провулок Шури Кобера, буд. 17
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/25 - 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)

73 ФОП Кліманова Ганна Павлівна
Місце проживання: м.Київ, вул. Прирічна, буд. 37, кв. 354
Ідентифікаційний код: 3366513724
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: дерматовенерологія, акушерство і гінекологія; та
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 35 - А
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/26 - М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

74 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕС
МЕД"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Зоологічна, буд. 3, літера Я
Ідентифікаційний код: 42079330
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською
спеціальністю:
організація
і
управління
охороною
здоров'я,
дерматовенерологія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика; та
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем її провадження:
м.Київ, вул. Зоологічна, буд. 3, літера Я
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/27 - 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)

75 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, вул. Льва Толстого, буд. 18 - А
Ідентифікаційний код: 38459524
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
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- сімейна медицина, педіатрія; та спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Льва Толстого, 18 - А
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Київська, 11
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Прикордонників, 60 - б
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Метеорологічна, 24/2
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Монастирська, 78
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Льва Толстого, 16/27
Реєстраційне досьє від 20.07.2018 № 2007/01 - 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)

76 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, село Червона Слобода,
вул. Пирогова, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38981957
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, терапія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Худяки, вул. Шевченка, буд. 45/а
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Дубіївка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 18
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, буд. 93/1
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Лозівок, вул. Небесної Сотні, буд. 58
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Сагунівка, вул. Набережна, буд. 5/е
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Байбузи, вул. Рябоконя, буд. 100
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Березняки, вул. Криворучка, буд. 18
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, вул. 30 річчя Перемоги, буд. 36
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Бузуків, вул. Володимирська, буд. 18
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Хутори, провулок Шкільний, буд. 13
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Чорнявка, вул. Гагаріна, буд. 24
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Хрещатик, вул. Татояна, буд. 57
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Хацьки, вул. Козацька, буд. 1а
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Свидівок, вул. Пальохи, буд. 8
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Степанки, вул. Ситника, буд. 13
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Вергуни, вул. Гагаріна, буд. 55/1
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Гута - Межиріцька, вул. Набережна, буд. 67/б
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Спасо - Преображенська, буд. 58
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, буд. 81
Черкаська обл., Черкаський р-н, селище Сокирна, вул. Польова, буд. 29
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Нечаївка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 47/1
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Леськи, вул. Гоголя, буд. 54
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Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Первомайське, вул. Черкаська, буд. 30
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Геронимівка, вул. Чайковського, 17/а
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Станіславчик, вул. Комарова, буд. 56/а
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Тубільці, провулок Медичний, буд. 3
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Софіївка, вул. Калинова, буд. 24а
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Яснозір'я, вул. Центральна, буд. 132
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Шелепухи, вул. Черкаська, буд. 60/а
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Чубівка, вул. Монастирська, буд. 75/1
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Червона Слобода, вул. Пирогова, буд. 3
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Кумейки, вул. Гетьмана Павлюка, буд. 36/а
Реєстраційне досьє від 20.07.2018 № 2007/02 - 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)

77 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КАНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" КАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Канівський р-н, село Ковалі, вул. Центральна,
буд. 18
Ідентифікаційний код: 38682646
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, педіатрія, терапія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа
за місцем її провадження:
Черкаська обл., м.Канів, вул. Успенська 15
Черкаська обл., Канівський р-н, с - ще Степанецьке, вул. Молодіжна 1 - а
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Копіювата, вул. Молодіжна, 32
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Гамарня, вул. Центральна, 25
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Бабичі, вул. Колгоспна, 20
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Межиріч, вул. Педагогічна, 6
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 78
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Дарівка, вул. 206 Дивізії, 98
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Горобіївка, вул. Ватутіна, 19а
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Мельники, вул. Шкільна, 2
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Ліпляве, вул. Голубця, 2
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Полствин, вул. Центральна, 100/1
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Беркозівка, вул. Шевченка, 3
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Степанці, вул. Київська, 8
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Сушки, вул. Героя Радянського Союзу Усілова, 23
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Озерище, вул. Асатівані Кітавані, 2
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Пшеничники, вул. І Франка, 79,
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Бересняги, вул. Ставищанська, 14а
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Бобриця, вул. Шевченка 18а
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Григорівка, вул. Центральна, 57
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Грищинці, вул. Князя Святослава, 54
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Черкаська обл., Канівський р-н, с. Козарівка, вул. Довга, 2а
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Курилівка, вул. Завалянка, 2
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Литвинець, вул. Гайдамацька, 4
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Пекарі, вул. Шевченка, 46
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Кононча, вул. Садова, 91
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Потапці, вул. Чапаєва, 17
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Малий Ржавець, вул. Виноградна, 14
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Синявка, вул. Центральна, 32
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Студенець, вул. Колгоспна, 19
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Тростянець, вул. Шевченка, 2
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Черниші, вул. Гора, 48
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Таганча, вул. Центральна, 70/3
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Павлівка, вул. Центральна, 99
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Келеберда, вул. Гайдара, 46
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Піщальники, вул. Л. Українки, 12
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Михайлівка, вул Хоменківська, 18
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Хмільна, вул. Перемоги, 2
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Хутір Хмільна, вул. Шевченка, 239
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Яблунів, вул. Канівська, 6
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Прохорівка, вул. Шевченка,70
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Голяки, вул. І.Франка,2а
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Мартинівка, вул. Заводська, 40
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Лука, вул. Жовтнева, 81
Реєстраційне досьє від 20.07.2018 № 2007/03 - 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)

78 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО
САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Решетилівський р-н, смт Решетилівка,
вул. Грушевського, буд. 76
Ідентифікаційний код: 38534915
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика
- сімейна медицина, терапія, педіатрія; та спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем її провадження:
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Шевченкове, вул. 40 - річчя Перемоги, буд. 9
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Покровське, вул. Мічуріна, буд. 2 а
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Пащенки, вул. Центральна, буд. 27
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Демидівка, вул. Перемоги буд. 92
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Шамраївка, вул. Гагаріна, буд. 8
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Мушти, провулок Клубний, буд. 2
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Піщане, вул. Молодіжна, буд. 56 а
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Нова Михайлівка, вул. Центральна, буд. 46
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Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Сухорабівка. вул. Медична, буд. 19
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Малий Бакай, вул. Козацька, буд. 6
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Михнівка, провулок Шкільний, буд. 1
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Кукобівка, вул. 40 - річчя Перемоги, буд. 86
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Каленики, вул. Псільська, буд. 17
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Шилівка, вул. Шевченка, буд. 6
Полтавська обл., Решетилівський р-н, місто Решетилівка, вул. Грушевського, буд. 76
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Шкурупіївка, вул. Огія, буд. 10
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Білоконі, вул. Центральна, буд. 9
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село М'якеньківка, вул. Центральна, буд. 1
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Колотії, вул. Ясна, буд. 9
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Лиман Перший, вул. Решетилівська, буд. 30
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Миколаївка, вул. Шевченка, буд. 10а
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Хрещате, провулок Вишневий, буд. 2
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Лиман Другий, вул. Центральна, буд. 6
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Онищенки, вул. Шевченка, буд. 55
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Яценки, вул. Бузкова, буд. 5
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Потічок, вул. Шкільна, буд. 3 а
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Федіївка, вул. Центральна, буд. 64
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Лобачі, вул. Молодіжна, буд. 18
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Братешки, вул. Берегова, буд. 48
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Пасічники, вул. Шевченка, буд. 18 а
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Пустовари, вул. Матросова, буд. 14
Полтавська обл., Решетилівський р-н, село Глибока Балка, провулок Набережний, буд. 6
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 21/1907 - 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: 78 справ
Заступник Міністра

Сопкіна (044) 200 08 17

Роман ІЛИК

