ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
09.08.2018 № 1467

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"РЕСПЕКТ ДЕНТАЛ ІФ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Гната Хоткевича, буд.75А, корпус 2, кв.27
Ідентифікаційний код: 40591239
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія, за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, бул. Південний, буд. 24-а
Реєстраційне досьє від 01.08.2018 № 01/0108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

2 ФОП Крутофіст Руслана Ярославівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м.Косів, провулок
Шевченка, буд. 3,кв. 1
Ідентифікаційний код: 2720919623
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м.Косів, м-н Незалежності, буд. 55
Реєстраційне досьє від 27.07.2018 № 01/2707-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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3 ФОП Кострікова Марина Миколаївна
Місцезнаходження:
Вінницька
вул. Маяковського, буд. 57

обл.,

Липовецький

р-н,

смт

Турбів,

Ідентифікаційний код: 3139300920
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Липовецький р-н, смт. Турбів, вул. Миру, буд. 99-Б
Реєстраційне досьє від 31.07.2018 № 01/3107-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

4 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОУШИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" НОВОУШИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, смт Нова Ушиця,
вул. Гагаріна, буд. 36
Ідентифікаційний код: 38072476
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Глибівка, вул. Гевка, 9
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Вахнівці, вул. Дністрова, 6 б
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, буд.36
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Вільховець, вул. Базарна, 39
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Браїлівка, вул. Подільська, 81
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Іванівка, вул. Українська, 6
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Глибочок, вул. Шевченка, 45
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Глібів, вул. Центральна, 11/1
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Губарів, вул. Івана Франка, 27а
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Гута Глібівська, вул. Центральна, 20
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Джуржівка, вул. Центральна
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Жабинці, вул. Садова, 9
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Балабанівка, вул. Центральна, 24
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Загоряни, вул. Подільська. 10
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Куражин, вул. Центральна, 8
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Стара Гута, вул. Центральна, 86
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Шебутинці, вул. Богдана Хмельницького,
43
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Любомирівка, вул. Шевченка, 1
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Заборознівці, вул. Центральна, 14
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Цівківці, вул. Гірська, 54
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Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Івашківці, вул. Центральна, 37
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Мала Стружка, вул. Центральна, 24
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Кружківці, вул. Гагаріна, 15
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Косиківці, вул. Центральна, 28
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Загродське, вул. Центральна, 8/ 21
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Маціорськ, вул. Коломійця, 4
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Рудківці, вул. Шевченка, 14/1
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Нова Гута, вул. Дружби, 52/2
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Зелені Курилівці, вул. Шевченка, 1
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Пижівка, вул. Кооперативна, 46
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Березівка, вул. Богдана Хмельницького, 33
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Бучая, вул. Центральна, 39
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Щербівці, вул. Центральна, 18
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Шелестяни, вул. Центральна, 46
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Капустяни, вул. Шевченка, 36
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Слобідка, вул. Українська, 7
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Куча, вул. Шкільна, 6
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Пилипи Хребтіївські,
вул. Ушинського, 10/3
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Струга, вул. Подільська, 37 б
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Хребтіїв, вул. Центральна, 67/5
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Ставчани, вул. Українська, 9а
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Антонівка, вул. Центральна, 85
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Садове, вул. Героїв Небесної сотні, 1
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Іванківці. вул. Лебединцева, 1
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Пилипківці, вул. Центральна, 72
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Заміхів, вул. Центральна, 22
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Песець, вул. Богдана Хмельницького, 39
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Отроків, вул. Шкільна, 20 а
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Тимків, вул. Остапа Бендера, 1а
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Борсуки, вул. Садова, 21
Реєстраційне досьє від 01.08.2018 № 0108/01-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

5 КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО

"КОМУНАЛЬНЕ

4

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"ТЕТІЇВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ДОПОМОГИ" ТЕТІЇВСЬКОЇ

Місцезнаходження: Київська обл., Тетіївський р-н, м.Тетіїв, вул. Цвіткова,
буд. 26
Ідентифікаційний код: 41964879
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Дородка, вул.Миру, 10
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Черепинка, вул.Жовтнева, 19
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Черепин, вул.Макаренка, 24
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Одайпіль, вул.Миру, 5
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Росішки, вул.Центральна, 36
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Горошків, вул.Центральна, 6
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Софіполь, вул.Шевченка, 17
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Тайниця, вул.Центральна, 84
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Теліженці, вул.Премоги, 5
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Степове, пл. Слави,1
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Михайлівка, вул.Центральна, 2
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Галайки, вул.Шевченка, 2
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Дзвеняче, вул. Степова, 20
Київська обл., Тетіївський р-н, м.Тетіїв, вул.Цвіткова, 26
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Голодьки, вул.8-Березня, 52
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Ненадиха, вул.Шкільна, 27б
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Денихівка, вул.Л.Українки, 4
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Хмелівка, вул.Свято-Покровська, 5а
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Бурківці, вул.Зацерковна, 5
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Скибенці, вул,Шевченка, 3
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Погреби, вул.Партизанська, 3
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Кошів, вул.Шкільна, 3
Київська обл., Тетіївський р-н, с.П'ятигори, вул.Київська, 25
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Клюки, вул.Центральна, 5
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Стадниця, вул.Колгоспна, 5
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Високе, вул.Прорізна, 1
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Дібрівка, вул.Будьонного, 1
Київська обл., Тетіївський р-н, с.Кашперівка, вул.Базарна, 2
Реєстраційне досьє від 01.08.2018 № 0108/02-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

6 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМИШ-

5

ЗОРЯНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ
РАДИ
БІЛЬМАЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Більмацький р-н, смт Комиш-Зоря,
вул. Вокзальна, буд. 49
Ідентифікаційний код: 40276503
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), акушерська
справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Благовіщенка, вул. Чарівна, буд. 40
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Білоцерківка, вул. Петра Ребра, буд. 8
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Шевченківське, вул. Шевченка, буд. 21
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Ланцеве, вул. Миру, буд. 10
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Руденка, вул. Вишнева, буд. 2
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Труженка, вул. Чкалова, буд. 3
Запорізька обл., Більмацький р-н, смт. Комиш-Зоря, вул. Вокзальна, буд. 49
Реєстраційне досьє від 01.08.2018 № 0108/03-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

7 ТОВАРИСТВО
З
"ФАМІЛІА МЕДІКУС"

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 34-А
Ідентифікаційний код: 41829003
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, неонатологія, акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія,
урологія, неврологія, дитяча неврологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія,
кардіологія, ревматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія,
ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, хірургія, дитяча хірургія,
судинна хірургія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика,
клінічна лабораторна діагностика, гастроентерологія, дієтологія, проктологія,
анестезіологія,
онкологія,
дерматовенерологія,
дитяча
дерматовенерологія,
рефлексотерапія, спортивна медицина, пульмонологія, алергологія, дитяча алергологія,
нейрохірургія, наркологія, психотерапія; Спеціальність молодших спеціалістів з медичною
освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 34-А
Реєстраційне досьє від 01.08.2018 № 0108/07-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

8 ФОП Гаргат Світлана Петрівна
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. І.Пулюя, буд. 3, кв. 42
Ідентифікаційний код: 2908610107
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Двірська, буд. 20
Реєстраційне досьє від 01.08.2018 № 02/0108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

9 НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Немирів, вул. Івана
Франка, буд. 86
Ідентифікаційний код: 20763295
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія,
стоматологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика,
фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Немирів, вул. Івана Франка, буд. 86
Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Немирів, вул. Івана Франка, буд.14
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

Реєстраційне досьє від 27.07.2018 № 02/2707-М

10 ФОП Романюк Наталія Василівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Полонський р-н, м.Полонне, вул. Садова,
буд. 163
Ідентифікаційний код: 3069423120
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Романівський р-н, смт. Миропіль, вул. Центральна, буд. 65
Реєстраційне досьє від 31.07.2018 № 02/3107-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

11 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Преображенка,
вул. Преображенська, буд. 6А
Ідентифікаційний код: 40241769
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Єгорівка, вул. Українська, буд. 11-а
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Новоселівка, вул. Центральна, буд. 68-а
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Вільнянка, вул. Космічна, буд. 17-а
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Свобода, вул. Комунарів, буд. 14
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Білогір'я, вул. Миру, буд.6
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Омельник, вул. Перемоги, буд.14
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Микільське, вул. Лікарняна, буд. 3
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Преображенка, вул. Преображенська, буд.6-а
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Мала Токмачка, вул. Шевченка, буд. 167
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/02-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

12 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДСІН
ПРЕМІУМ"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, буд. 3А
Ідентифікаційний код: 37075967
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Чехова, буд. 6-ж, прим.43
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/04-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

13 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДУБРІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Дубрівка,
вул. Адмірала Левченка, буд. 133А
Ідентифікаційний код: 41322906
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Хижівка, вул. Першотравнева, буд. 2
Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Радулин, вул. Шевченка, буд. 19
Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Мокре, вул. Миру, буд. 1
Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Дубрівка, вул. Адмірала Левченка, буд. 133-а
Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Закриниччя, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/05-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

14 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА НОВА
КАХОВКА"
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Героїв України, буд. 33 А
Ідентифікаційний код: 38869718
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, педіатрія, організація і управління охороною здоров'я, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 28
Херсонська обл., м.Нова Каховка, селище міського типу Дніпряни,
вул. Наддніпрянська, буд. 9
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 30
Херсонська обл., м.Нова Каховка, с. Нові Лагері, вул. Миру, буд. 29
Херсонська обл., м.Нова Каховка, с. Обривка, вул. Ювілейна, буд. 25
Херсонська обл., м.Нова Каховка, с. Піщане, вул. Зелена, буд. 32
Херсонська обл., м.Нова Каховка, с. Райське, вул. Шевченка, буд. 28
Херсонська обл., м.Нова Каховка, с. Тополівка, вул. Польова, буд. 2
Херсонська обл., м.Нова Каховка, с. Корсунка, вул. Монастирська,
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буд. 50-б
Херсонська обл., місто Таврійськ, вул. Івана Франка, буд. 11
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Перемоги, буд. 11
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Перемоги, буд. 7 д
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Перемоги, буд. 2
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Горького, буд. 1
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Свєтлова, буд. 1
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Таврійська, буд. 3
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Героїв України, буд. 33-а
Херсонська обл., м.Нова Каховка, с. Плодове, вул. Чорновола, буд. 38/1
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/06-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

15 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КАЛАНЧАЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" КАЛАНЧАЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт Каланчак, провулок
Зарічний, буд. 14
Ідентифікаційний код: 38473156
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна
практика - сімейна медицина, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна
справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт. Каланчак, пров. Зарічний, буд.14
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Бабенківка-2, вул. Молодіжна, буд. 27
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Олексіївка, вул. Шкільна, буд. 8
Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт. Каланчак, пров. Зарічний, буд.14
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Новокиївка, вул. Поштова, буд. 50-а
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Олександрівка, вул. Садова, буд. 16
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Гаврилівка, пров. Жовтневий, буд.3
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Роздольне, пров. Пошттовий, буд. 11
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Новоолександрівка, вул. Шевченка, буд. 44
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Привілля, пров. Шкільний, буд. 8
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Хорли, вул. Шкільна, буд. 32
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Новопавлівка, вул. Шкільна, буд. 11
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Максима Горького, пров. Поштовий, буд. 8
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

10
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

16 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Подільськ, проспект Перемоги, буд. 23
Ідентифікаційний код: 38701511
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., м.Подільськ, пр-т Перемоги, буд.23
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/10-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ САМБІРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Самбір, вул. Чайковського, буд. 12
Ідентифікаційний код: 41160010
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Самбір, вул. Середня, буд. 136
Львівська обл., м.Самбір, вул. Чайковського, буд. 12
Львівська обл., м.Самбір, вул. Коперніка, буд. 14
Львівська обл., м.Самбір, вул. Гоголя, буд. 9
Львівська обл., м.Самбір, вул. Івана Филипчака, буд. 14
Львівська обл., м.Самбір, вул. Соломії Крушельницької, буд. 7
Львівська обл., м.Самбір, вул. Шевченка, буд. 14
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

18 ФОП Бойчук Михайло Іванович
Місцезнаходження:

Закарпатська

обл.,

Міжгірський

р-н,

с.

Колочава,

11
вул. Шевченка, буд. 148 "А"
Ідентифікаційний код: 2348318335
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Колочава, вул.Шевченка, буд.43
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/13-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

19 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

Місцезнаходження: Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Шевченка, буд.
2А
Ідентифікаційний код: 37294246
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: медична
статистика, сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Велика Вулига, вул. Терешкової,74
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Довгополівка, вул. Першотравнева, 27 «а»
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Дзвониха, вул. Маліновського, 30
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Ворошилівка, вул. Центральна, 12
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Бушинка, вул. Жовтнева, 4
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Тростянець, вул. Травнева, 1а
Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт. Сутиски, площа Перемоги, 16
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Строїнці, вул. 50-річчя Жовтня, 20
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Красне, вул. Д. Нечая, 11«а»
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Пилява, вул. Першотравнева, 13
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Селище, вул. І Травнева, 2
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Жахнівка, вул. Молодіжна, 6
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Колюхів, вул. Затишна, 5
Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт. Тиврів, вул. Шевченка, 2 а
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Маянів, вул. Свідзиньського, б/н
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Василівка, вул. Квіткова, б/н
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Рахни-Польові, вул. І. Франка, б/н
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Сліди, вул. Ювілейна, 9
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Марківка, вул. Набережна, 4
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с, Черемошне, вул.Шкільна, 16
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Шендерів, вул. Ленінська, 10
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Шершні, вул.Сонячна, 68
Вінницька обл., Тиврівський р-н, сЯришівка, вул. Центральна, 96 а
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.Мала Вулига, вул.Дружби б/н
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Гришівці, вул. Леніна, 23/4
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Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/15-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

20 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА РОМНИ"
РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Ромни, 1-й провулок Коржівської, буд. 7
Ідентифікаційний код: 39045101
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Ромни, 1 провулок Коржівської, буд. 7
Сумська обл., м.Ромни, вул. Дудіна, буд. 43
Сумська обл., м.Ромни, вул. Київська, буд. 80
Сумська обл., м.Ромни, вул. Полетик, буд. 2
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

21 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДРИЄМСТВО
"ВАПНЯРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВАПНЯРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка,
вул. Незалежності, буд. 196
Ідентифікаційний код: 41635879
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна
справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Колоденка, вул. Центральна, буд. 56-б
Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт. Вапнярка - 2, БОС 74/1
Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт.Вапнярка, вул. Незалежності, буд. 196
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/19-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
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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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП
МЕДІКАЛ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. З Водоп'янова, буд.
28
Ідентифікаційний код: 41860757
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, фізіотерапія,
кардіологія,
ендокринологія,
терапія,
акушерство
і
гінекологія,
урологія,
дерматовенерологія, отоларингологія, хірургія, офтальмологія, неврологія, ультразвукова
діагностика, алергологія, ортопедія і травматологія, загальна практика - сімейна медицина,
клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Люстдорфська, буд. 55/2, корпус 5, прим. 2
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/20-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

23 ФОП Пугачук Дмитро Сергійович
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Вільямса, буд. 10, кв. 4
Ідентифікаційний код: 3167008976
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, бул. Дружби Народів, буд. 6
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/23-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

14

24 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ООО
"ФЕНІКС"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Сільзаводська, буд. 19
Ідентифікаційний код: 42030797
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, отоларингологія,
офтальмологія, хірургія, загальна практика - сімейна медицина, наркологія, психіатрія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Слов'янський р-н, м.Слов'янськ, вул. Сільзаводська, буд.19
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/24-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

25 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"СІМЕЙНА КЛІНІКА ДР.ХУДАН"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Гренджі Донського, буд. 3
Ідентифікаційний код: 42012296
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, неврологія,
ендокринологія, акушерство і гінекологія, загальна практика - сімейна медицина,
кардіологія, отоларингологія, офтальмологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт. Великий Березний,
вул. Загородня, буд. 73
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

26 ФОП Бойчук Валентина Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 77, кв. 2
Ідентифікаційний код: 2737610144
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 77, кв. 2
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.

15
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

27 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
МЕДИЧНИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт Крижопіль,
вул. Данила Нечая, буд. 6
Ідентифікаційний код: 37084458
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія,
медична статистика, медико-профілактична справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Крикливець, вул. Центральна, буд. 63
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Джугастра, вул. Лесі Українки,буд. 115
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Дахталія, вул. Миру, буд. 43
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Висока Гребля, вул. Чкалова, буд. 17
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Соборна, буд. 2
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Жабокрич, вул. Шкільна, буд. 1 а
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Бузкова, буд. 1
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Голубече, вул. Фалаштинських, буд. 15
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Гарячківка, вул. Олімпійська, буд. 12
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Вільшанка, вул. Пирогова, буд. 15
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Заболотне, вул. Чоботарська, буд. 21
Вінницька обл., Крижопільський р-н, селище міського типу Крижопіль, вул. Данила
Нечая, буд. 6
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Куниче, вул. Дружби, буд. 1
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Вербка, вул. Подільська, буд. 60
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Павлівка, вул. Миру, буд. 84
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Іллівка, вул. Баденюка Мойсея, буд. 44
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Шарапанівка, вул. Соборна, буд. 46
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Мар’янівка, вул. Центральна, буд. 11
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Савчине, вул. Комарова, буд. 13
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Зеленянка, вул. Перемоги, буд. 96
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Леонівка, вул. Суворова, буд. 10
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Левків, вул. Комарова, буд. 42
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Красносілка, вул. Сонячна, буд. 1-в
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Княжа Криниця, вул. Миру, буд. 1
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шевченка, буд. 1
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Кісниця, вул. 1 Травня, буд. 7
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Тернівка, вул. Центральна, буд. 90-д
Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 0208/27-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800

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

28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Золочівський р-н, смт Золочів, вул. Філатова,
буд. 20
Ідентифікаційний код: 38552866
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Рясне, вул. Центральна, буд. 2
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Леміщене, вул. Чалого, буд. 1
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Відродженівське, вул. Центральна, буд. 13
Харківська обл., Золочівський р-н, селище Одноробівка, вул. Поштова, буд. 49
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Тимофіївка, вул. Миру, буд. 26
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Олександрівна, вул. Чадунелі, буд. З
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Петрівка, вул. Центральна, буд. 40
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Гуринівка, вул. Центральна, буд. 17
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Велика Рогозянка, вул. Центральна, буд. 56
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Цапівка, провулок Молодіжний, удинок 3-б
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, провулок Шкільний, буд. 9
Харківська обл., Золочівський р-н, селище Малі Феськи, вул. Центральна, буд. 6
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Писарівка,вул. Центральна, буд. З
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Івашки, вул. Центральна, буд. 165
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Довжик, майдан Центральний, буд. 8
Харківська обл., Золочівський р-н, смт. Золочів, вул. Філатова, буд. 20
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Молодіжна, буд. 8
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Макарове, вул. Шкільна, буд. 10
Харківська обл., Золочівський р-н, , с. Перемога, вул. Сковороди, буд. 16
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Мала Рогозянка, вул. Мічуріна, буд. 5
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Лютівка, вул. Еольнична, буд. 2
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Чепелі, вул. 1 Травня, буд. 1А
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Уди, вул. Угловського, буд. 12/2
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Світличне, вул. Центральна, буд. 18
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Калинове, вул. Сумська, буд. 1
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Чорноглазівка, вул. Шкільна, буд. З
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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29 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Добропільський р-н, с. Добропілля,
вул. Шкільна, буд. 1А
Ідентифікаційний код: 37802778
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Добропільський р-н, смт. Святогорівка, вул. Шкільна, буд. 114
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Новоторецьке, вул. Гагаріна, буд. 15
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Торецьке, вул. О.Довженка, буд. 77
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Рубіжне, вул. Сонячна, буд. 15
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Нововодяне, вул. Донецька, буд. 70
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Новотроїцьке, вул. Краматорська, буд. 2
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Кучерів Яр, вул. Садова, буд. 7А
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Грузьке, вул. Гутника, буд. 31
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Нове Шахове, вул. Трудова, буд. 6
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Криворіжжя, вул. Весела, буд. 88
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Мирне, вул. Миру, буд. 36
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Шахове, вул. М.Ф.Чернявського, буд. 5
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Золотий колодязь, вул. Патріотична, буд. 25Б
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Добропілля, вул. Шкільна, буд. 1А
Донецька обл., Добропільський р-н, селище Новий Донбас, вул. Павлова, буд. 2А
Донецька обл., Добропільський р-н, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 12
Донецька обл., Добропільський р-н, селище Шевченко, вул. Чарушникова, буд. 6Б
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Ганнівка, вул. Ходневича, буд. 75А
Донецька обл., Добропільський р-н, селище Красноярське, вул. 9 Січня, буд. 10/2
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Шилівка, вул. Шевченка, буд. 13
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Никанорівка, вул. Ліни Костенко, буд. 19
Донецька обл., Добропільський р-н, селище Світле, вул. Перемоги, буд. 28
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Новоукраїнка, вул. Слави, буд. 3А
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Новофедорівка, вул. Центральна, буд. 68
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Завидо-Кудашеве, вул. Донецька, буд. 3
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Зелене, вул. Зелена, буд. 36
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Вірівка, вул. Ошерова, буд. 7
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Юр’ївка, вул. Центральна, буд. 23А
Донецька обл., Добропільський р-н, селище Маяк, вул. Свободи, буд. 7
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М. ВІННИЦІ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Замостянська, буд. 49
Ідентифікаційний код: 05484362
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, пров. 1-й Український, буд. 6-а
м.Вінниця, вул. Маяковського, буд. 138
м.Вінниця, вул. Данила Нечая, буд. 77-а
м.Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 23
м.Вінниця, вул. Чумацька, вул. 217
м.Вінниця, вул. Замостянська, буд. 49
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/30-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

31 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ІВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Центральна,
буд. 121
Ідентифікаційний код: 38096553
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Михайлопіль, вул. Центральна, буд. 36
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Білка, вул. Ладожська, буд. 17
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Гудевичеве, вул. Миру, буд. 53 А
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Джугастрове, вул. Новоселів, буд. 24
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Калинівка, вул. 30 років Перемоги, буд. 14
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Северинівка, вул. Центральна, буд. 72 А
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Богунове, вул. Центральна, буд. 80
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Сухомлинове, вул. Заводська, буд. 42
Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул. Центральна,
буд.121
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Адамівка, вул. Степова, буд. 79
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Баланини, вул. Польова, буд. 14
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Павлинка, вул. Першотравнева, буд. 37 А
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Лізинка, вул. Олейникова, буд. 26 А
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Одеська обл., Іванівський р-н, с. Баранове, вул. Центральна, буд. 45
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Конопляне, вул. Дружби, буд. 13
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Великий Буялик, вул. Шкільна, буд. 5 Б
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Знам'янка, вул. Лікарняна, буд. 49
Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Радісне, вул. Перемоги, буд. 6
Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Петрівка, вул. Мічуріна, буд. 4
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Куяльник, вул. Болгарська, буд. 8 Б
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/31-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

32 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОЛЯНСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження:
Закарпатська
обл.,
Свалявський
р-н,
с.
Поляна,
вул. Духновича, буд. №63
Ідентифікаційний код: 41190270
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Родниківка, буд. 19-а
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Павлово, буд.26-а
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Уклин, буд, 84
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Плоске, буд. 260
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Родникова Гута, буд. 28
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Поляна, вул. Духновича, буд.108
Реєстраційне досьє від 02.08.2017 № 0208/32-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

33 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УМАНСЬКА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, пров. Пушкіна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 05540631
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю анестезіологія, дитяча психіатрія, медична психологія, наркологія,
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психіатрія, організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лабораторна
справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд.4
Черкаська обл., м.Умань, пров. Пушкіна, буд. 2
Реєстраційне досьє від 02.08.2017 № 0208/33-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

34 ФОП Приходченко Анна Олегівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Антоновича, буд. 116, кв. 7
Ідентифікаційний код: 3117508685
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Драгоманова, буд.6-а
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 0208/34-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

35 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Полтава, пров. Рибальський, буд. 10-В
Ідентифікаційний код: 38503159
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Олександра Бідного, буд.2
м.Полтава, вул. Патріотична, буд. 45-а
м.Полтава, вул. Тунельна, буд. 27
м.Полтава, вул. Монастирська, буд. 7-а
м.Полтава, пров. Рибальський, буд. 10-в
м.Полтава, вул. Харківська, буд.18-в
м.Полтава, вул. Олександра Бідного, буд. 2
м.Полтава, вул. Лисенка, буд. 17
Реєстраційне досьє від 30.07.2018 № 03/3007-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Костянтинівка, просп. Ломоносова, буд. 161
Ідентифікаційний код: 37890822
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика сімейна медицина, хірургія, офтальмологія, отоларингологія, неврологія, акушерство і
гінекологія, педіатрія, дитяча отоларингологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна
біохімія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,
лабораторна справа (клініка),
акушерська справа,
сестринська справа, медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Костянтинівка, пр-т Ломоносова, буд. 101
Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Інженерна, буд.23
Донецька обл., м.Костянтинівка, бул. Космонавтів, буд. 10
Донецька обл., м.Костянтинівка, пр-т Ломоносова, буд. 161
Донецька обл., м.Костянтинівка, пр-т Ломоносова, буд 161-а
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 04/0208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

37 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КУЦУРУБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" КУЦУРУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Місцезнаходження:
Миколаївська
обл.,
Очаківський
р-н,
с.
Куцуруб,
вул. Очаківська, буд. 114
Ідентифікаційний код: 40947501
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Куцурб, вул. Очаківська, буд.114
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Парутине, пров. Больнічний, буд. 6
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Дмитрівка, вул. Очаківська, буд. 40
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Іванівка, вул. Дніпробузька, буд. 8-ж
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Острівка, вул. Москаленко, буд. 15
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Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Солончаки, вул. Очаківська, буд. 21
Реєстраційне досьє від 30.07.2018 № 04/3007-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

38 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №4 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Рогань, вул. Культури, буд.
62
Ідентифікаційний код: 38008823
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Харківський р-н, селище Докучаєвське, вул. Докучаєва, буд. 8-6
Харківська обл., Харківський р-н, селище Елітне, вул. Шкільна, буд. 19
Харківська обл., Харківський р-н, с. Мала Рогань, вул. Західна, буд. 2-б
Харківська обл., Харківський р-н, с. Вільхівка, вул. Набережна, буд. 24-б
Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Польова, буд. 6
Харківська обл., Харківський р-н, с. Сороківка-2, вул. Кузнецова, буд. 3
Харківська обл., Харківський р-н, с. Сороківка-1, вул. Успенська, буд. 6-а
Харківська обл., Харківський р-н, селище Слобідське, вул. Зарічна, буд. 11а
Харківська обл., Харківський р-н, смт Рогань, вул. Дослідна, буд.31
Харківська обл., Харківський р-н, селище Кутузівка, пров. Стадіонний, буд. 3
Харківська обл., Харківський р-н, смт Рогань, вул. Культури, буд. 62
Реєстраційне досьє від 31.07.2018 № 05/3107-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

39 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ДРУЖКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Дружківка, вул. Короленка, буд. 12
Ідентифікаційний код: 37937247
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа (невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Дружківка, вул. Центральна, буд. 117
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Донецька обл., м.Дружківка, вул. Короленка, буд. 12
Донецька обл., м.Дружківка, вул. Короленка, буд. 10
Донецька обл., м.Дружківка, вул. Короленка, буд. 10
Донецька обл., м.Дружківка, вул. Машинобудівників, буд. 56
Донецька обл., м.Дружківка, вул. Котляревського, буд. 151
Донецька обл., м.Дружківка, вул. П.Я.Дорошенка Героя Радянського Союзу, буд. 48
Донецька обл., м.Дружківка, вул. Кирпична, буд. 64-а
Донецька обл., м.Дружківка, вул. Машинобудівників, буд. 56
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 06/0208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

40 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. В. Тирнівська, буд. 29/2
Ідентифікаційний код: 38503185
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. В.Тирнівська, буд.29/2
м.Полтава, вул. Юрченка Петра, буд. 1-в
м.Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6-а
м.Полтава, бул. Нестерова, буд.6
м.Полтава, с. Яківці, вул. Дунаєвського, буд.68
м.Полтава, с. Рибці, Агітаційна, буд.13
м.Полтава, вул. М. Бірюзова, буд. 26/1
м.Полтава, вул. Олеся Гончара, буд.27-а
м.Полтава, с. Івонченці, вул. Михайла Гаврилка, буд. 74
Реєстраційне досьє від 01.08.2018 № 08/0108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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41 ФОП Даніліна Алла Леонтіївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Кравчука, буд. 11Б, кв. 20
Ідентифікаційний код: 2558219225
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Рівненська, буд. 76-а
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 08/0208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

42 ФОП Гуменюк Юрій Васильович
Місцезнаходження: Рівненська обл., Млинівський р-н, смт Млинів, вул. Івана
Франка, буд. 29
Ідентифікаційний код: 2778711859
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Млинівський р-н, смт. Млинів, вул. Степана Бандери, буд. 61/2а
Реєстраційне досьє від 31.07.2018 № 08/3107-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

43 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЛОХВИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ ЛОХВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Лохвиця, вул. Незалежності,
буд. 4
Ідентифікаційний код: 37953735
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Токарі, вул. Г.І. Андрусенка, буд. 7
Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Садова, буд. 2
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Криниця, вул. Вільямса, буд. 8/1
Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Лохвиця, вул. Незалежності, буд. 4
Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Озерна, буд. 1
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Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Сенча, вул. Партизанська, буд. 1
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Мехедівка, вул. Приліпка, буд. 8
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Вирішальне, вул. Свободи, буд. 14
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Вирішальне, вул. Миргородська, буд. 32
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Бодаква, вул. Шевченка Тараса, буд. 4
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Старий Хутір, вул. Артополот, буд. 17
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники, вул. Ногіна, буд. 20
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Їсківці, вул. Широка, буд. 51в
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Млини, вул. Роменська, буд. 3-а
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яшники, вул. Шевченка, буд. 7
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Безсали, вул. Перемоги, буд. 28
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Піски, вул. Озерна, буд. 44-А
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Жабки, вул. Шкільна, буд. 4
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Гиряві Їсківці, вул. Ватутіна, буд. 4
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Гамаліївка, вул. Кільцева, буд. 23
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Корсунівка, вул. Шевченка, 46
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Лучка, вул. Українська, буд. 3
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Свиридівка, вул. Шляхова, буд. 72
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Юсківці, вул. Привокзальна, буд. 7
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Білогорілка, вул. Молодіжна, буд. 14
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Скоробагатьки, вул. Німченка, буд. 1
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яблунівка, вул. Сенчанська, буд. 25 а
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Романиха, вул. Жовтнева, буд. 45
Полтавська обл., Лохвицький р-н, , с. Пісочки, вул. Шкільна, буд. 7
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Нижня Будаківка, вул. Чупаки, буд. 1
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Потоцьківщина, вул. Підгірна, буд. 11
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яремівщина, вул. Шкільна, буд. 5
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Часниківка, вул. Шевченка, буд. 40
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Бербениці, вул. Комсомольська, буд. 2
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Христанівка, вул. Христини Литвиненко,
буд. 25
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Риги, вул. Миру, буд. 29
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Гаївщина, вул. Центральна, буд. 23
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Васильки, вул. Шевченка, буд. 42
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Харківці, вул. Тесленка, буд. 42
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Дібрівне, вул. Шкільна, буд. 11
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Долинка, вул. Польова, буд. 4
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Лука, вул. Вишнева, буд. 41
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Погарщина, вул. Перемоги, буд. 8
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Вирішальне, вул. Дружби, буд. 39
Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 0808/05-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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44 ФОП Бонюк Ірина Олексіївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 2,
кв. 104
Ідентифікаційний код: 2808211364
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Рівненська, буд.76-а
Реєстраційне досьє від 01.08.2018 № 09/0108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

45 ФОП Євграфов Анатолій Миколайович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Щастя, буд. 7А
Ідентифікаційний код: 2115014194
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Плеханова, буд. 9а/2
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 09/0208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
РАЙОННИЙ
МЕДИЧНИЙ
ЦЕНТР
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

"ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-

Місцезнаходження: Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Ігоря
Гаврилюка, буд. 133
Ідентифікаційний код: 36331699
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа, медико-профілактична
справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Комаргород, вул. Пирогова, 22
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Калинка, вул. Мічуріна,1
Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Ігоря Гаврилюка, 133
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Антонівка, вул. Зарічна, 163
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Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Антопіль, вул. Молодіжна, 74
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с.Вапнярки, вул. Анатолія Дубчака, 5
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Вербова, вул. Черняхівського, 18
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с.Вила, вул. Молодіжна, 38
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Високе, вул. Героїв Майдану, 44 б
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Марківка, вул. Шкільна, 24
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Жолоби, вул. Нагірняка, 2
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Яришівка, вул. Орлика, 22
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Кислицьке, вул. Центральна, 92
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Липівка, вул. 40 – річчя Перемоги, 1
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Олександрівка, вул. Соборна, 137
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Паланка, вул. Чкалова, 10
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Пеньківка вул. Гагаріна, 36
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Велика Русава, вул.. Центральна, 20
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Стіна, вул. Тараса Шевченка, 40
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Яланець, вул. Соборна, 5
Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Гнатків, вул. Пирогова, 1
Реєстраційне досьє від 01.08.2018 № 11/0108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

47 ФОП Уфанцева Оксана Федорівна
Місцезнаходження:
Полтавська
обл.,
Машівський
р-н,
смт
Машівка,
вул. Незалежності, буд. 142, кв. 5
Ідентифікаційний код: 2867218743
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Машівський р-н, смт. Машівка, вул. Незалежності, буд. 120
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 11/0208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

48 ФОП Колодій Юлія Сергіївна
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Самбір, вул. Шухевича, буд. 43, кв.3
Ідентифікаційний код: 2950710423
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Самбір, вул. Грушевського, 2, приміщення 1
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Реєстраційне досьє від 01.08.2018 № 12/0108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

49 ФОП Данчак Святослав Васильович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. професора Ковалика, буд. 2, корпус А
Ідентифікаційний код: 3185305918
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедія і травматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Новий Розділ, вул. Винниченка, 37
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 12/0208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

50 ФОП Крижановський Ярослав Романович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бучацький р-н, м.Бучач, вул. Яремчука,
буд. 40
Ідентифікаційний код: 3041801450
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Соколів, вул. Франка, буд. 4
Реєстраційне досьє від 02.08.2018 № 13/0208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

51 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛЕТИЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів,
вул. Савіцького Юрія, буд. 36
Ідентифікаційний код: 38270455
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа,
сестринська справа, медична статистика,
медикопрофілактична справа
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Сахни, вул.Набережна, 19
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Снітівка, вул.Ясельна, 1
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Терлівка, вул.Печенюка, 1/2
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Суслівці, вул.Центральна, 61
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Юрченки, вул.Польова, 4
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Ялинівка, вул. Центральна, 14 А
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Варенка, вул.Перемоги, 11
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Новокостянтинів, вул.Центральна, 52
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Подільське, вул. Центральна, 13/1
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Чапля, вул. Довгий бік, 2
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Лісо-Березівка, вул. Лісова, 3
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Майдан-Вербецький, вул. Центральна, 9
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Марківці, вул.Центральна, 72
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Попівці, вул.Зарічна, 15
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Прилужне, вул.Братів Закордонців, 7
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Рожни, вул.Молодіжна, 4
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Рудня, вул. Центральна, 10
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Грушківці, вул.Ламана, 2
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Голенищеве, вул.Центральна, 54
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Вербка, вул.Вишнева, 7
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Майдан-Голенищівський,
вул. Центральна, 12
Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Савіцького Юрія, 36
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Білецьке, вул.Центральна, 15
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Бохни, вул.Героїв Небесної сотні, 36
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Буцні, вул.Присяжнюка, 4
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Горбасів, пров.Шкільний, 10
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Гречинці, вул.Світанкова, 22
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Іванинці, вул.Шкільна, 7
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Козачки, вул.Центральна, 57
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Копитинці, вул.Набережна, 1
Реєстраційне досьє від 27.07.2018 № 2707/01-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

52 ФОП Сорочан Галина Олександрівна
Місцезнаходження: Одеська обл., Окнянський р-н, смт Окни, вул. Комарова, буд. 27,
корпус 8
Ідентифікаційний код: 2714618408
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю гастроентерологія, ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
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м.Одеса, вул. Богдана Хиельницького, буд. 24
Реєстраційне досьє від 27.07.2018 № 2707/02-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

53 ФОП Назарчук Віталій Віталійович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Збаразький р-н, м.Збараж,
вул. Маковея О., буд. 6
Ідентифікаційний код: 3256200818
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Незалежності, буд.3, прим. 3
Реєстраційне досьє від 27.07.2018 № 2707/05-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

54 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСПРЕМІУМ"
Місцезнаходження:
Сумська
обл.,
Тростянецький
р-н,
м.Тростянець,
вул. Набережна, буд. 28-А
Ідентифікаційний код: 36636095
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Тростянецький р-н, м. Тростянець, вул. Набережна, буд. 28-а
Реєстраційне досьє від 27.07.2018 № 2707/06-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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55 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 28, офіс 20
Ідентифікаційний код: 37739041
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 20
Реєстраційне досьє від 27.07.2018 № 2707/07-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

56 ФОП Зайцева Юлія Леонідівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул.Софії Ковалевської, буд.51, кв.46
Ідентифікаційний код: 3162604625
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Миколаївка, вул. Генерала Пушкіна,
буд. 17
Реєстраційне досьє від 30.07.2018 № 3007/04-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 ФОП Максименко Анжеліка Станіславівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул.Українська, буд.47, кв.3
Ідентифікаційний код: 2577900567
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, просп. О.Поля, буд. 28-а, прим.№214
Реєстраційне досьє від 30.07.2018 № 3007/05-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 нарахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

58 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЯРМОЛИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці,
вул. Шевченка, 41
Ідентифікаційний код: 38283239
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, організація і
управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Солобківці, вул. Ломоносова, 3
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Михалківці, вул. Шевченка, 26б
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 41
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с. Сутківці, вул. Соборна, 23
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Шарівка, вул. Шкільна, 11
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Косогірка, пр. Пригородній, 2
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Михайлівка, вул. Центральна, 33
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Москалівка, вул. 40-річчя Перемоги, 13
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Скаржинці, вул. Центральна, 3
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Корначівка, вул. Гагаріна, 24
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Вихилівка, вул. Сельського, 108а
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Коритна, вул. Рибалко, 10
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Монастирок, вул. Шевченка, 8
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Глушківці, Перемоги, 31
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Баламутівка, вул. Хмельницька, 55
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Іванківці, вул. Ценральна, 5а
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Пасічна, вул. Ценральна, 1
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Вербка Мурована, вул. Молодіжна, 20
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Ясенівка, вул. Грушевського, 5
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с. Шевченка, Е. Тельмана, 11
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Нове С., вул. Жовтнева, 5
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Левківці, вул. Господарська, 1/1
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Томашівка, вул. Крупської, 57
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Тарасівка, вул. Перемоги, 10
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.,Дисівка, вул. Шухевича, 1
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Соснівка, 40-річчя Перемоги, 8а
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Лехнівка, пр. Садовий, 1
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Перегінка, вул. Чорновола, 1
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Жилинці, вул. Суворова, 1/1
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Голохвасти, вул. Молодіжна, 1
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Виноградівка, вул. Центральна, 1
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Правдівка, вул. Центральна, 138
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Вербка, вул. Молодіжна, 6
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Буйволівці, вул. Гагаріна, 5а
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Боднарівка, вул. Садова, 1
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Баранівка, вул. Л. Українки, 14
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Лугове, вул. Центральна, 19
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Волудринці, вул. Шкільна, 8
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Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Антонівці, вул. Хмельницька, 16/5
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Савинці, вул. Центральна, 22а
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Соколівка, вул. Центральна, 22 а
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Стріхівці, вул. Сугерова, 11
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Проскурівка, вул. Шкільна, 12/5
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Слобідка, вул. Шевченка, 1
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Кадиївка, вул. Перемоги, 6а
Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с.Слобідка Кадиївська,
вул. Першотравнева, 1
Реєстраційне досьє від 31.07.2018 № 3107/01-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

59 ФОП Шафієв Орхан
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Шолуденка, буд. 6, кв. 45
Ідентифікаційний код: 3360323110
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія,
ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Олевська, буд. 9, прим. 307
Реєстраційне досьє від 31.07.2018 № 3107/02-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

60 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВООДЕСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса,
вул. Шкільна, буд. 38
Ідентифікаційний код: 38412224
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Кандибине. вул. Горького, буд. 18а
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Дільниче, вул. Лесі Українки, буд. 15
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Сухий Сланець, вул. Олександра Дедюліна,
буд. 1
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Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Суворовка. вул. Соборна, буд. 10
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Степове, вул. Квіткова, буд. 18
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, , с. Новошмідтівка, вул. Центральна, буд. 10
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Червоноволодимирівка. вул. Миру, буд. 10
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Воронцівка. вул. Південна, буд. 22
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Новоінгулка, вул. Центральна, буд. 4
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Гребеники, вул. Соборна, буд. 15
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Троїцьке, вул. Калініна, буд. 73
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Улянівка, вул. Виноградна, буд. 16
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Баловне. вул. Миру, буд. 87а
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, місто Нова Одеса, вул. Шкільна, буд. 38
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Новопетрівське, вул. Слов'янська, буд. 31
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Зайве, вул. Молодіжна, буд. 5
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Себине, вул. Соборна, буд. 16
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Гур'ївка. вул. Шевченка, буд. 10
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Криворіжжя, вул. Рвачова, буд. 12
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Гагаріна, буд. 29
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Антонівка, вул. Центральна, буд. 17а
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Озерне, вул. Миру, буд. 81а
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Михайлівка. ! вул. Хомченка, буд. 74
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Ясна Поляна, вул. Молодіжна, буд. 31
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Підлісне, вул. Центральна, буд. 26
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Новосафронівка, вул. Петраковського,
буд. 1
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Зарічне, вул. Перемоги, буд. 22
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Новомиколаївка. вул. Центральна, буд. 18
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Димівське. вул. Миру, буд. 1
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Піски. вул. Садова, буд. 79
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Бузьке, вул. Виноградна, буд. 5
Реєстраційне досьє від 31.07.2018 № 3107/03-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

61 ФОП Чульба-Дьолог Марія Іванівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, м.Тячів, вул. Масарика,
буд. 26
Ідентифікаційний код: 1890403847
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, пров. Голоші, буд. 6
Реєстраційне досьє від 31.07.2018 № 3107/05-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
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

62 ФОП Понікаровська Неля Михайлівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 52-В, кв. 137
Ідентифікаційний код: 2747021940
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, пр-т. Соборності, буд. 30-а, прим. 304
Реєстраційне досьє від 31.07.2018 № 3107/06-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 62 справи

Заступник Міністра
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