ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.08.2018 № 1536

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики
1 ФОП Тимчик Катерина Іванівна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Кинашів, вул. Шкільна,
буд. 21
Ідентифікаційний код: 2554314629
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Тульчинський р-н, м.Тульчин, вул. Леонтовича, буд. 35
Реєстраційне досьє від 13.08.2018 № 01/1308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

2 ФОП Корнєєв Микола Миколайович
Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Острог, вул. Красногірська, буд. 10-Б
Ідентифікаційний код: 2937807038
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., м.Острог, вул. Семінарська, буд. 2
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 01/1408-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

3 ФОП Орлова Руслана Сергіївна
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Іллінська, буд. 40, кв. 28
Ідентифікаційний код: 3408512728
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, хірургічна стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: рентгенологія, сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Суми, вул. Куликівська, буд. 27
Реєстраційне досьє від 15.08.2018 № 01/1508-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

4 ФОП Ерметов Ігор Олегович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд.27, кв.25
Ідентифікаційний код: 2726902055
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, анестезіологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Печерський Узвіз, буд. 19
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 01/1608-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

5 ФОП Литвинець Владислава Євгенівна
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Довга, буд.39, кв.21
Ідентифікаційний код: 3465311163
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю урологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, сексопатологія,
терапія, педіатрія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Івано-Франківськ, вул. П.Орлика, буд.3/1
Реєстраційне досьє від 10.08.2018 № 02/1008-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

6 ФОП Корець Володимир Павлович
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Шолохова, буд. 12
Ідентифікаційний код: 2012115456
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Ковельський р-н, смт Люблинець, вул. Незалежності, буд. 7
Реєстраційне досьє від 13.08.2018 № 02/1308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

7 ФОП Рябікова Ярослава Олександрівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мілютенко, буд.23, кв.162
Ідентифікаційний код: 3390508747
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Предславинська, буд. 39, прим. 85
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 02/1608-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

8 ФОП Ліповой Ельдар Едуардович
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. В.Набережна, буд. 17а, кв. 29
Ідентифікаційний код: 3389507915
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
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Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, буд. 12
Реєстраційне досьє від 10.08.2018 № 03/1008-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

9 ФОП Зеленко Андрій Богданович
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 178а, кв. 104
Ідентифікаційний код: 3064104413
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 170
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 03/1408-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 ФОП Домбровська Олеся Валеріївна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Архітектора Артинова, буд. 81, кв. 2
Ідентифікаційний код: 2798908021
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика, загальна практика сімейна медицина, педіатрія, терапія
за місцем провадження діяльності

м.Вінниця, вул. Андрія Первозванного, буд. 4а, прим. 1
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 03/1608-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

11 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "СІМЕЙНА ПОЛІКЛІНІКА"
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Місцезнаходження: м.Суми, вул. Куликівська, буд. 27
Ідентифікаційний код: 42353872
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
професійна патологія, хірургія, гастроентерологія, неврологія, організація і управління
охороною здоров'я, отоларингологія, офтальмологія, терапія, функціональна діагностика,
педіатрія, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

м.Суми, вул. Куликівська, буд. 43
м.Суми, вул. Куликівська, буд. 27
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 04/1608-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

12 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Любомльський р-н, м. Любомль,
вул. Брестська, 70
Ідентифікаційний код: 38485727
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
медична статистика.
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Любомльський р-н, с. Коцюри, вул. Шевченка, буд. 58
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Мшанець, вул. Лісова, буд. 5
Волинська обл., Любомльський р-н, м. Любомль, вул. Брестська, буд. 70
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Радехів, вул. Незалежності, буд. 37
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Застав'є, вул. Заславська, буд. 23
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Волинська обл., Любомльський р-н, с. Ладинь, вул. Перемоги, буд. 31
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Глинянка, вул. Івана Франка, буд. 10
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Мосир, вул. Незалежності, буд. 13
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Будники, вул. Молодіжна, буд. 42
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Гороховище, вул. Центральна,52
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Новоугрузьк, вул. Вільшанська, буд. 34
Волинська обл., Любомльський р-н, с. РоговіСмоляри, вул. Центральна, буд.1
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Столенські Смоляри, вул. Володимирська,
буд. 24
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Гуменці, вул. Дружби, буд. 14
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Вижгів вул. Шевченка,буд. 15
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Крушинець, вул. ЛесіУкраїнки,буд. 4
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Чмикос, вул. Рум'яйцева, буд. 26
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Масловець, вул. Слави, буд. 43
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Нудижі, вул.Комсомольська, буд. 11
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Черемошна Воля, вул. Шкільна, буд. 3
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Ясне, вул. Шкільна, буд. 5
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Борове, вул. Партизанська, буд. 7
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, буд. 1
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Миловань, вул. Дружби, буд. 21
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Підлісся, вул. Центральна, буд. 2
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Рівне, вул. Шкільна, буд. 3
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтово, вул. Зарічна, буд. 8
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Гупали, вул. Центральна, буд. 46
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Заозерне, вул. Колгоспна, буд. 4
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Сильно, вул. Лесі Українки, буд. 5
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Заболоття, вул. Брестська, буд. 10
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Бірки, вул. Мічуріна, буд. 40
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Машів, вул. Жовтнева, буд. 3
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Куснища, вул. Шкільна, буд. 38
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Запілля вул. Мічуріна, буд. 30
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Замлиння, вул. Шкільна, буд. 220
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Городнє, вул. Незалежності, буд. 84
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Вишнів, вул. Незалежності, буд. 16
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Чорноплеси, вул. Волинська, буд. 57
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Бережці, вул. Ветеранів, буд. 21
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Підгородно,вул. Віталія Карповича, буд. 78
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Гуща, вул. Прикордонників,буд. 68
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Забужжя вул. Новина, буд. 21
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Почали вул. Радянська,буд. 45
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Олеськ, вул. Незалежності, буд. 33
Волинська обл., Любомльський р-н, смт Головне, вул. Миру, 1
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Згорани, вул. Незалежності,58
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Висоць, вул. М’ячина, буд. 2
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Біличі, вул. Залізнична, буд. 19
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Перемоги, буд. 4
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Волинська обл., Любомльський р-н, с. Хворостів, вул. Незалежності, буд. 2
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Руда, вул. Перемоги, буд. 9
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Сокіл, вул. Молодіжна, буд. 29
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Скиби, вул. Залізнична, буд. 4а
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Терехи, вул. Зелена, буд. 1
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Штунь, вул. Миру, буд. 1
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Полапи, вул. Незалежності, буд. 17
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Зачернеччя, вул. Радянська, буд. 30А
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Лисняки, вул. Дружби, буд. 7
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Вигнанка, вул. Молодіжна, буд. 2
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 05/1408-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

13 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Добропілля, вул. Першотравнева, буд. 75
Ідентифікаційний код: 37755220
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа (невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., смт Новодонецьке, вул. Благовісна, буд. 24
Донецька обл., м.Білозерське, вул. Фестивальна, буд. 4
Донецька обл., м.Білицьке, вул. Паркова, буд. 41
Донецька обл., м.Добропілля, мікрорайон Молодіжний, буд. 6а
Донецька обл., м.Добропілля, вул. Першотравнева, буд. 75
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 05/1608-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

14 ФОП Данильчук Михайло Петрович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Шумський р-н, с.Кордишів, вул.Набережна,
буд. 17

8

Ідентифікаційний код: 3302800330
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Шумський р-н, м.Шумськ, вул. Енергетична, буд. 1, каб.40
Реєстраційне досьє від 10.08.2018 № 06/1008-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

15 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СТЕПАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ СМТ.СТЕПАНІВКА"
Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Соборна,
буд. 17
Ідентифікаційний код: 41828399
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Соборна, 17
Сумська обл., Сумський р-н, с.Підліснівка, вул. Шкільна, 14
Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Мацака, 2/1
Сумська обл., Сумський р-н, с.Олександрівка, вул. Пушкіна, 12/1
Сумська обл., Сумський р-н, с.Червоний Кут, вул. Супруна, 66
Сумська обл., Сумський р-н, с.Головашівка, вул. Слобожанська, 5
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 06/1408-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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16 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Захарівський р-н, смт Захарівка, вул. Центральна,
буд. 40
Ідентифікаційний код: 37564865
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Захарівський р-н, с.Росіянівка, вул. Шевченка, буд. 32
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Глибокояр, вул. Лесі Українки, буд. 25
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Войничеве, вул. Шкільна, буд. 11
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Новозаріцьке, вул. Центральна, буд. 22
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Василівка, вул. Шевченка, буд. 43
Одеська обл., Захарівський р-н, смт Захарівка, вул. Ценетральна, буд. 40
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Новопавлівка, вул. Гагаріна, буд. 35
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Карабанове, вул. Шевченка, буд. 27
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Первомайське, вул. Першого Травня, буд. 20
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Мар'янівка, вул. Центральна, буд. 51
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Савчинське, вул. Центральна, буд. 26
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Торосове, вул. Центральна, буд. 50
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Йосипівка, вул. Центральна, буд. 33
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Весела Балка, вул. Колгоспна, буд. 48
Одеська обл., Захарівський р-н, с. Павлівка, вул. Свято-Михайлівська, буд. 19
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Перехрестове, вул. Миру, буд. 14
Одеська обл., Захарівський р-н, смт Затишшя, вул. Елеваторна, буд. 3
Одеська обл., Захарівський р-н, с.Онилове, вул. Центральна, буд. 16
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 07/1408-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

17 ФОП Петріні Світлана Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Харків, шосе Салтівське, буд.240, кв.20
Ідентифікаційний код: 2699516240
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, просп. Ювілейний, буд. 56
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 07/1608-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

18 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ВИНОГРАДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів,
вул. Лікарняна, буд. 13
Ідентифікаційний код: 41769166
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Форголань, вул. Миру, 32
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Перехрестя, вул. Кошута, 4
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Хижа, вул.Борканюка, 1/а
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Шаланки, вул. Гагаріна, б/н
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Широке, вул. Миру, 4
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Черна, вул. Миру, 96
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Затисівка, вул. Миру, 2
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Гетеня, вул. Терешкової, 34
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Чепа, вул. Фогороші, 8
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Холмовець, вул. Миру, 43
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Великі Ком'яти, вул. Івана Франка, 49
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, селище Вилок, вул. Раковці, 6
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Велика Паладь, вул. Кошута, 48
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Матієво, вул. Головна, 17
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Великі Ком'яти, вул. Ватутіна, 201
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Дюла, вул. Садова, 2
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Фанчиково, вул. Жовтнева, 58
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Тросник, вул. Перемоги, 135
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Мала Копаня, вул. Центральна, 49
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Пушкіно, вул. Тиха, 29
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Сасово, вул. Головна, 246
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Підвиноградів, вул. Миру, 56
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Дротинці, вул. Тисівська, 29
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Пийтерфолво, вул. Раковці, 121
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Нове Клиново, вул. Шевченка, 63
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Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Букове, вул. Миру, 96
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Новоселиця, вул. Шевченка, 55
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Тисобикень, вул.І.Зріні,173
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Велика Копаня, вул. Миру, 109
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Фертешолмаш, вул. Молодіжна, 26
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Теково, вул. Дружби, 177
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Гудя, вул. Гевденя, 28
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Веряця, вул. Карпатської Січі, 119
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Горбки, вул. Заводська, 110
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Великі Ком'яти, вул. Волошина, 16
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, селище Королево, вул.Тисова,3
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Боржавське, вул. І.Маргітича, 89
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Руська Долина, вул. Незалежності, 38
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Оклі Гедь, вул. Миру, 84
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Оклі, вул. Горького, 5
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Ботар, вул. Головна, 58
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Нефетлефолу, вул.Фогодо, 58
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Карачин, вул. Миру, 50
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Нове С., вул. Цетральна,157
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Онок, вул. Миру, 5
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Олешник, вул.Тюльпанів,1
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м.Виноградів, вул.Першотравнева, 92
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м.Виноградів, вул.Лікарняна,13
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Чорнотисів, вул. Шевченка, 10
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Вербовець, вул. Миру, 57
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 08/1408-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

19 ФОП Юрченко Інна Іванівна
Місцезнаходження: м.Харків, ВУЛ. Героїв Праці, буд. 68, кв. 324
Ідентифікаційний код: 2625516265
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, пров. Ювілейний, буд. 56
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 08/1608-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
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найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

20 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕПЛОДАРСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
МІСЬКА
ЛІКАРНЯ"
ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Одеська обл., Біляївський р-н, м. Теплодар, вул. Польова, буд. 2
Ідентифікаційний код: 02063387
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, дитяча неврологія, дитяча психіатрія, дитячі інфекційні хвороби,
загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна
діагностика, наркологія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія,
рентгенологія, терапевтична стоматологія, терапія, фтизіатрія, хірургія, хірургічна
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна
справа (клініка),
акушерська справа,
сестринська справа, медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., м.Теплодар, вул. Піонерна, буд. 26/2
Одеська обл., м.Теплодар, вул. Польова, буд. 6
Одеська обл., м.Теплодар, вул. Польова, буд. 2
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 09/1608-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. С.Крушельницької, буд. 46
Ідентифікаційний код: 01999980
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, ортопедична
стоматологія, сестринська справа, рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. С.Крушельницької, буд. 46
Реєстраційне досьє від 10.08.2018 № 10/1008-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

13
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

22 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОЗНЕСЕНСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької дивізії,
буд. 26
Ідентифікаційний код: 01998443
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, вірусологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія,
дитяча стоматологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, загальна
практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна
лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, організація і управління
охороною здоров'я, ортодонтія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична
стоматологія
за місцем провадження діяльності

Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької дивізії, 26
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 10/1608-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

23 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" МИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Гаркушинці,
вул. Центральна, буд. 7
Ідентифікаційний код: 38381474
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, рентгенологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, рентгенологія, сестринська справа, акушерська
справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Гаркушинці, вул. Центральна, буд. 7
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Зубівка, вул. Козацька, буд. 1
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Хомутець, вул. Шкільна, буд. 5
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці, вул. Шкільна, буд. 38
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Кибинці, вул. Михайлівська, буд. 137
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Савинці, вул. Лугова, буд. 11
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Клюшниківка, вул. Миру, буд. 33 А
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Попівка, вул. Центральна, буд. 83-а
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Велика Обухівка, вул. Капніста, буд. 80-а
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Зелений Кут, вул. Шевченка, буд. 24-а
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Семереньки, вул. Медова, буд. 12-а
Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Комишня, вул. Миру, буд. 76
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великий Байрак, вул. Бригадна, буд. 1
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Дібрівка, вул. Першотравнева, буд. 2/1
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Солонці, вул. Молодіжна, буд. 43
Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Ромодан, вул. Полтавська, буд. 1-а
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, вул. Шевченка, буд. 11
Полтавська обл., Миргородський р-н, с.Руда, вул. Козака В, буд. 29-а
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Велика Грем'яча, вул. Центральна, буд. 12
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Білики, вул. Калинова, буд. 11
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Мальці, вул. Шевченка, буд. 48
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Ярмаки, вул. Перемоги, буд. 14
Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, буд. 149 А
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Єрки, вул. Зубковського, буд. 58
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великі Сорочинці, вул. Перемоги, буд. 78
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Шахворостівка, вул. Центральна, буд. 75
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Шарківщина, вул. Паркова, буд. 17/2
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Вовнянка, вул. Новоселівська, буд. 14
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Стовбино, вул. Шевченка, буд. 3
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Полив'яне, вул. Садова, буд. 3
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Гасенки, вул. Центральна, буд. 9
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Верхня Будаківка, вул. Центральна, буд. 13
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Шульги, вул. Шкільна, буд. 1-б
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Бакумівка, вул. Лесі Українки, буд. 39-а
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Черевки, вул. Шевченка, буд. 24
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Черкащани, вул. Соборна, буд. 15
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Остапівка, вул. Шевченка, буд. 30
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Мокрії, вул. Черкащанська, буд. 5
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Малі Сорочинці, вул. Хомутецька, буд. 49
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Зуївці, вул. Холода, буд. 3
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Полтавська обл., м.Миргород, вул. Лікарняна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 10.08.2018 № 1008/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

24 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ШОСТКИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Шостка, вул.Щедріна, буд.1
Ідентифікаційний код: 42264820
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., м.Шостка, вул. Січнева, буд. 6
Сумська обл., м.Шостка, вул. Знаменівська, буд.6а
Сумська обл., м.Шостка, вул. Озерна, буд. 12
Сумська обл., м.Шостка, вул. Щедріна, буд. 1
Сумська обл., м.Шостка, вул. Марата, буд. 23
Реєстраційне досьє від 10.08.2018 № 1008/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

25 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФТАМЕД
ПЛЮС"
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 14
Ідентифікаційний код: 42357898
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія;
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

за

за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45
Реєстраційне досьє від 10.08.2018 № 1008/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

26 ФОП Гермаковська Альона Петрівна
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Будівельників, буд. 28, кв. 19
Ідентифікаційний код: 2882516081
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Снячів, вул. Головна, буд. 3
Реєстраційне досьє від 10.08.2018 № 11/1008-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

27 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник,
вул. Антонішина, буд. 60
Ідентифікаційний код: 37647637
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Луги, вул. Миру, 2
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Стратіївка, вул. Мазурівка, 10
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Ольгопіль, вул. Шляхова, 111
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Вербка, вул. Соборна, 154
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Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Куренівка, вул. Центральна, 193
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Бритавка, вул. Соборна, 18
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Демівка, вул. Героїв Майдану, 27
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Берізки-Чечельницькі, вул. Шевченка, 24
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Любомирка, вул. Васі Курки, 17
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Каташин, вул. Садова, 7
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Дохно, вул. Привокзальна, 45
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Бондурівка, вул. Київська, 2
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Білий Камінь, вул. Правобережна, буд. 96
Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник, вул. Гагаріна, 4
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Жабокричка, вул. Лесі Українки, 87
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Рогізка, вул. Центральна, буд. 22 б
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с. Тартак, вул. Підгаєцького, буд. 27/а
Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник, вул. Антонішина, 60
Вінницька обл., Чечельницький р-н, с.Попова Гребля, вул. Левурдяка, 120
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 11/1408-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

28 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГЛИБОЦЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ГЛИБОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, смт Глибока, вул. Шевченка,
буд. 14
Ідентифікаційний код: 36751712
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Багринівка, вул. Головна, 41
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тарашани, вул. Спеціалістів, 137
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Черепківка, вул. Головна, 60
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Иорданешти, вул. Головна, 43
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Сучевени, вул. Центральна, 56
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Опришени, вул. Головна, 37 Б
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Димка, вул. Центральна, 25
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Б.Криниця, вул. Варницька, 1
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Слобідка, вул. Центральна, 10
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Петричанка, вул. Центральна, 38А
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Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Поляна, вул. Центральна, 5
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Просикуряни, вул. Центральна, 1Е
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Просіка, вул. Белінського, 1А
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, смт Глибока, вул. Шевченка, 14
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Турятка, вул. Головна, 7
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Чагор, вул. Незалежності, 38
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Стерче, вул. Головна, 3
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Станівці, вул. Головна, 159
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Ст. Вовчинець, вул. Головна ,28А
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Молодія, вул. Медична, 55А
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Луківці, вул. Головна, 85
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Купка, вул. Центральна, 70
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Коровія, вул. Центральна, 30
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Корчівці, вул. Кобилянська, 11
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Кам'янка, вул. Головна ,146
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Карапчів, вул. Старкова, 2
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, смт Глибока, вул. Шевченка, 14
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Новий Вовчинець, вул. Головна, 52А
Реєстраційне досьє від 10.08.2018 № 12/1008-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

29 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХОРОШІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ ХОРОШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Хорошів,
вул. Шевченка, буд. 42
Ідентифікаційний код: 38215258
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, терапія, організація і
управління охороною здоров'я; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Хорошівський р-н, с.Ставки, вул. Папаніна, 41
Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Хорошів, вул. Шевченка, 42
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Поромівка, вул. Шевченка, 3
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Дашинка, вул. Чкалова, 3
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Суховоля, вул. Центральна, 4
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Краївщина, вул. Михайлівська, 18
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с.Рижани, вул. Кутузова, 49
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Катеринівка, вул. Суворова, 32
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Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Зубринка, вул. Шевченка, 1
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с.Топорище, вул. Житомирська, 85
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Червоногранітне, вул. Молодіжна, 8
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с.Дворище, вул. Лесі Українки, 24
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Грушки, вул Шевченка, 1;
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Сколобів, вул. Шевченка
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Давидівка, вул. Садова, 21
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с.Березівка, вул. Комарова, 19
Житомирська обл., Хорошівський р-н, с. Радичі, вул. Лесі Українки, 3а
Реєстраційне досьє від 13.08.2018 № 1308/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ДОПОМОГИ"
СУМСЬКОЇ

Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, с. Сад, вул. Паркова, буд.2А
Ідентифікаційний код: 38575731
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, сестринська справа,
медична статистика
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Сумський р-н, с. Новосуханівка, вул. Молодіжна, 2
Сумська обл., Сумський р-н, с. Ясени, «Комплекс будівель та споруд №5»
Сумська обл., Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Сумська, 79
Сумська обл., Сумський р-н, с. Рибці, 34
Сумська обл., Сумський р-н, с. Водолаги, вул. Лугова, 1
Сумська обл., Сумський р-н, с. Кияниця, вул. Центральна,7
Сумська обл., Сумський р-н, с. Сула, вул. Металургів, 1
Сумська обл., Сумський р-н, с. Біловоди, вул. Центральна,1
Сумська обл., Сумський р-н, с. Сад, вул. Паркова, 2А
Сумська обл., Сумський р-н, с. Симонівка, вул. Сумська, 7
Сумська обл., Сумський р-н, с. Басівка, вул. Тесленка, б/н
Сумська обл., Сумський р-н, с. Печище, вул. Садова, 29
Сумська обл., Сумський р-н, с. Великі Вільми, вул. Шкільна, 74
Сумська обл., Сумський р-н, с. Юнаківка, вул. Новоселівка, 58
м.Суми, вул. Марка Вовчка, 2
Сумська обл., Сумський р-н, с. Кровне, вул. Центральна, 92
Сумська обл., Сумський р-н, с. Іволжанське, вул. Сумська, 1
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Сумська обл., Сумський р-н, с. Корчаківка, вул. Центральна, 29
Сумська обл., Сумський р-н, с. Храпівщина, вул. Шевченка, 2А
Сумська обл., Сумський р-н, с. Косівщина, вул. Шкільна, 16А
Сумська обл., Сумський р-н, с. Солідарне, 15
Сумська обл., Сумський р-н, с. Велика Чернеччина, пров. Шкільний, 6
Сумська обл., Сумський р-н, с. Бондарівщина, 46
Сумська обл., Сумський р-н, с. Терешківка, вул. Покровська, 40
Сумська обл., Сумський р-н, смт. Низи, вул. Цукровиків, 32
Сумська обл., Сумський р-н, с. Руднівка, вул. Центральна, 35
Сумська обл., Сумський р-н, с. Яструбине, вул. Шкільна, 22
Сумська обл., Сумський р-н, с. Битиця, вул. Лозенка, 1
Сумська обл., Сумський р-н, с. Локня, вул. Кіріченка, З
Сумська обл., Сумський р-н, с. Шпилівка. площа Лисенка. 8
Сумська обл., Сумський р-н, с. Могриця, вул. Центральна, 5
Реєстраційне досьє від 13.08.2018 № 1308/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

31 ФОП Ковальова Наталія Олександрівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Клінічна, буд. 23-25, кв. 104
Ідентифікаційний код: 2790408941
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Механізаторів, буд. 2
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 1408/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

32 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГУСЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ГУСЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт Гусятин, вул. Богдана
Лепкого, буд. 1
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Ідентифікаційний код: 38194961
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, хірургія, рентгенологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська
справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Малі Бірки, вул. Шевченка, 3
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Мала Лука, вул. Левицького, 26
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Лежанівка, вул. Шевченка, 20
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Карашинці, вул. Міцкевича, 2 А
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Кокошинці, вул. Висока, 41
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Клювинці, вул. Нова, 6
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Козина, вул. Центральна, 4
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Оленівка, вул. Шкільна, 7
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Калагарівка, вул. Сатанівська, 15
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Зелене, вул. Центральна, 1
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Вигода, вул. Підлісна, 55
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Новосілка, вул. Лесі Українки, 28
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Крогулець, вул. Центральна, 3
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Жабинці, вул. Центральна, 45
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Майдан, вул. Центральна, 99
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Сорока, вул. Центральна, 6
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Паївка, вул. Нова, 13
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Пізнанка, вул. Нижня, 10
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Раштівці, вул. Центральна, 252
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Саджівки, вул. Незалежності, 25
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Хлопівка, вул. Шевченка, 211
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Суходіл, вул. Центральна, 6
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Боднарівка, вул. Зелена, 5
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Трибухівці, вул. Подільська, 7
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Целіїв, вул. Шкільна, 82
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Монастириха, вул. Польова,3
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт. Гримайлів, вул. Полуботка, 14
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Перемилів, вул. Незалежності, 1
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Гадинківці, вул. Надрічна, 5А
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Увисла, вул. Ясна, 9
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Яблунів, вул. Грушевського, 47,
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Котівка, вул. Шевченка, 129
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Товсте, вул. Межихати, 2
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с Нижбірок, вул. Пастівник, 20
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Шевченка, 106
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Богдана Лепкого, 5
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт. Гусятин, вул. Богдана Лепкого, 1
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Шидлівці, вул. Збручанська, 2
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Тудорів, вул. Копичинецька, 8
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Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Верхівці, вул. Костьолок, 405
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Сухостав, вул. Заньковецької, 4
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Старий Нижбірок, вул. Івана Франка, 2
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Красне, вул. Центральна, 9 А
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Чабарівка, вул. Центральна, 367 А
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Верхівці, вул. Грушевського, 42
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Вікно, вул. Центральна, 5
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Коцюбинці, вул. Містечок, 6 А
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Волиця, вул. Набережна, 21
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Вільхівчик, вул. Івана Франка, 19
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Личківці, вул. Ліривка, 11
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Самолусківці, вул. Петра Козака, 14
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Городниця, вул. Центральна, 330 Д
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Васильківці, вул. Незалежності, 28
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Сидорів, вул. Центральна, 68 А
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Оришківці, вул. Лесі Українки, 27
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Постолівка, вул. Загоринка, 1 А
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 1408/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

33 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"САРНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Я. Мудрого, 3
Ідентифікаційний код: 38440010
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, стоматологія,
загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, медична статистика, стоматологія
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Маслопуща, вул. Центральна, буд. 1
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Стрільськ, вул. Чапленка, буд. 35
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Волоша, вул. Центральна, буд. 15
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Яблунька, вул. Садова, буд. 7
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Двірець, вул. Лісова, буд. 20
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Калинівка, вул. Шкільна, буд. 2
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Тутовичі, вул. І.Наумця, буд. 24б
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Труди, вул. Богдана Хмельницького, буд. 41
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Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Мельниця, вул. Миру, буд. 17
Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Степань, вул. Дорошенка, буд. 100
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Грушівка, вул. Пушкіна, буд. 10
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Кузьмівка, вул. Центральна, буд. 92а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Довге, вул. Центральна, буд. 73а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Чемерне, вул. Центральна, буд. 13а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Любиковичі, вул. Перецілля, буд. 23
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Білятичі, вул. Шкільна, буд. 17
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Мар’янівка, вул. П.Гомонця, буд. 16а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Цепцевичі, вул. Центральна, буд. 59а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Тріскині, вул. Шкільна, буд. 55а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Ясногірка, вул. Заводська, буд. 7а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Селище, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 12
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Одринки, вул. Шкільна, буд. 11а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Олексіївка, вул. Гагаріна, буд. 8
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Угли, вул. Молодіжна, буд. 25
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Чабель, вул. Грушевського, буд. 27
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Ремчиці, вул. Новосільська, буд. 3а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Дубняки, вул. Дубняківська, буд. 24
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Глушиця, вул. Шевченка, буд. 33
Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, вул. Ковельська, буд. 7
Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, буд. 3
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Іванівка, вул. Садова, буд. 1
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Костянтинівка, вул. Шкільна, буд. 17
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Чудель, вул. Миру, буд. 10
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Люхча, вул. Центральна, буд. 20
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Обірки, вул. Залісна, буд. 1
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Орлівка, вул. Миру, буд. 36а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Яринівка, вул. Шевченка, буд. 1а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Кам’яне-Случанське, вул. Центральна, буд. 8
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Мале Вербче, вул. Шкільна, буд. 44
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Вири, вул. Терешкової, буд. 6
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Федорівка, вул. Центральна, буд. 1а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Гранітне, вул. Заводська, буд. 11
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Велике Вербче, вул. Набережна, буд. 2а
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Бутейки, вул. Центральна, буд. 18
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Вирка, вул. Центральна, буд. 27
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Кричильськ, вул. Л.Куліша, буд. 2
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Поляна, вул. Центральна, буд. 42
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Корост, вул. Центральна, буд. 102
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Дубки, вул. Шкільна, буд. 20
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 1408/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18

24
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

34 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Рокитне,
вул. Партизанська, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38645384
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Нетреба, вул. Центральна, 5
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Лісове, вул. Лісовська, 33
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Томашгород, вул. Жовтнева, 137
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Блажове, вул. Молодіжна, 19
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Більськ, вул. Центральна, 27Г
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Дерть, вул. Центральна, 108
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Масевичі, вул. Шкільна, 7А
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Рокитне, вул. Партизанська, 2
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Рокитне, вул. Р.Дубовця, 23
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Томашгород , вул. Соборна, 30
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Рокитне, вул. Миру, 1А
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Старе С., вул. Пушкіна, 2
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Заболоття вул. 8-го Березня, 37А
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Карпилівка, вул. М.Жежука, 2А
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Переходичі, вул. Центральна, 24
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Буда, вул. Шкільна , 11Б
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Борове, вул. Партизанська, 62
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Сновидовичі, вул. Сонячна, 7
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Остки, вул. 1-го Травня, 32
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Березове, вул. Центральна, 9
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Осницьк, вул. Центральна, 4
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Грабунь, вул. Центральна, 45А
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Глинне, вул. Б.Хмельницького, 3Б
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Дубно, вул. Центральна, 58А
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Хміль, вул. Центральна, 60
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Познань, вул. Шкільна, 41А
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Кам'яне, вул. Центральна, 195
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Залав'я, вул. Шевченка, 15
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Дроздинь, вул. Шкільна, 10

25

Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Вежиця, вул. Центральна, 9
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Біловіж, вул. Центральна, 32
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Будки-Кам'янські, вул. Прикордонна, 28
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Мушні, вул. Партизанська, 6А
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Купіль, вул. Матросова,16
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Обсіч, вул. Шкільна, 33
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Кисоричі, вул. Центральна 90А
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Олександрівка, вул. Олександрівська, 106А
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Єльне, вул. Садова, 27
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Будки Сновидовицькі, вул. А.Бланко, 29
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Томашгород, вул. Б.Хмельницького, 13
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 1408/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

35 ФОП Федорець Іван Андрійович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Шолуденка, буд. 14, кв. 36
Ідентифікаційний код: 3201420672
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія, стоматологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Волоська, буд. 20
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 1408/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

36 ФОП Данилюк Світлана Степанівна
Місцезнаходження: Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Ювілейна, буд.2,
кв.1
Ідентифікаційний код: 2934016269
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
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м.Київ, вул. Волоська, буд. 20
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 1408/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

37 ФОП Недбайло Леся Олександрівна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи
Леонтовича, буд.84, кв.7
Ідентифікаційний код: 2974918102
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леонтовича, буд. 35
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 1408/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

38 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВИСОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" ВИСОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Черняхівський р-н, с. Високе, вул.Чеська,
буд.34
Ідентифікаційний код: 36907949
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Осники, вул. Високівська, буд. 26
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Високе, вул. Чеська, буд. 34
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Щеніїв, вул. Поліщука, буд. 12а
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Забріддя, вул. Черняхівська, буд. 3
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Городище, вул. Студеницька, буд. 8
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 1408/13-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

39 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ШЕПЕТІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Островського, буд.4
Ідентифікаційний код: 42277419
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Островського, буд. 4
Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Островського, буд. 42
Реєстраційне досьє від 15.08.2018 № 1508/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

40 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ДОПОМОГИ" БУЧАЦЬКОЇ

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул. Галицька,
буд. 25
Ідентифікаційний код: 38509208
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
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сестринська справа, лікувальна справа,
лабораторна справа (клініка)

акушерська справа, медична статистика,

за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Берем’яни
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Порохова
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Космирин
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Набережна
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Жнибороди
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Старі Петликівці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Білявинці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Зелена
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Заривинці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Рукомиш
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Новоставці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Русилів
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Цвітова
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Зубрець
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Верб’ятин
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Звенигород
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Жизномир
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Сороки
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Губин
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Підзамочок
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Рублин
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Помірці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Ріпинці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Трибухівці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Осівці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Сокілець
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Медведівці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Пишківці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Озеряни
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Нові Петликівці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Матеушівка
Тернопільська обл., Бучацький р-н, м.Бучач, вул. Шкільна, 1
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Млинки
Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул. Павла Тичини, 2
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Броварі
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Бариш
Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул..Галицька 40
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Переволока
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Пилява
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Язловець
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Киданів
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Соколів
Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул. Галицька, буд. 25
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Тернопільська обл., Бучацький р-н, смт Золотий Потік, вул. Лесі Українки 77
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Новосілка
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Доброполе
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Пушкарі
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Миколаївка
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Мартинівка
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Бобулинці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Малі Заліщики
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Стінка
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Дуліби
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Скоморохи
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Ліщанці
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Передмістя
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Возилів
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Костільники
Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Сновидів
Реєстраційне досьє від 15.08.2018 № 1508/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

41 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "КІНДЕРЛЕНД"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 8Б
Ідентифікаційний код: 41555668
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча
ендокринологія, дитяча неврологія, дитяча алергологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча
гастроентерологія, дитяча пульмонологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія,
дитяча дерматовенерологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, дитяча
урологія, дитяча гінекологія, дитяча анестезіологія, акушерство і гінекологія,
онкогінекологія, урологія, хірургія, онкологія, ортопедія і травматологія, онкохірургія,
загальна практика сімейна медицина, генетика медична, ультразвукова діагностика, анестезіологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
акушерська справа,
сестринська
справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Київ, просп. Григоренка Петра, буд. 22/20
Реєстраційне досьє від 15.08.2018 № 1508/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
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код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

42 ФОП Головенко Вадим Олександрович
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Кобзарська, буд.2/7В
Ідентифікаційний код: 2744601179
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Миколаїв, просп. Корабелів, буд. 8
Реєстраційне досьє від 14.08.2018 № 16/1408-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

43 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДРАБІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ДРАБІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н, смт Драбів, вул. Садова, буд. 1
Ідентифікаційний код: 39030603
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа,
сестринська справа,
акушерська справа, медична статистика,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Свічківка, вул. Миру, 37
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Привітне, вул. Молодіжна,1
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Нехайки, вул. Хмельницького, 6
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Білоусівка, вул. Козацька,13
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Великий Хутір, вул. Куниці, 24
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Новоселівська 1/1
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Демки, вул. Центральна, 76
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Бирлівка, вул. Центральна, 84
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Рецюківщина, вул. Миру, 4
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Безбородьки, вул. Лісна, 5
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Остапівка, вул. Шевченка, 139

31

Черкаська обл., Драбівський р-н, смт Драбів, вул. Садова,1
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Кантакузівка. Вул. Центральна, 2
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Шрамківка, вул. Незалежності, 33
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Бойківщина, вул. Миру,12
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Тополі, вул. Московська, 110
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Кононівка, вул. Паркова, 41
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Рождественське, вул. Набережна, 137/1
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Погреби, вул. Шевченка, 71
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Жорнокльови, вул. Падалки, 84
Черкаська обл., Драбівський р-н, с.Павлівщина, вул. Неверовського, 97
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Коломиці, вул. Соборна, 49
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Криштопівка, вул. Миру, 7
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Михайлівка, вул. Садова, 3
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Золотоношка, вул. Івана Лисенка, 87
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Левченкове, вул. Центральна, 13а
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Гречанівка, вул. Залізнична, 5
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Безпальче, вул. Щаслива,1а
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Драбове-Барятинське, вул. Гагаріна, 2
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Олімпіадівка, вул. Перемоги, 2а
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Перервинці, вул. Центральна, 33
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Митлашівка, вул. Жовтнева,198
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Ковалівка, вул. Миру, 5
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Степанівка, вул. Гагаріна,1
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Коломиці, вул. Чумгацька, 151
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Мойсівка, вул. Коперативна, 4
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Вишневе, вул. Гагаріна,10
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Кононівка, вул. Молодіжна, 27
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Кантакузівка, вул. Миру, 2
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Яворівка, вул. Центральна, 287
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Степанівка, вул. Соборна, 41
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Драбове - Барятинське, вул. І. Франка, 2а
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛНЕСС
БАР"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Березняківська, буд. 6, кв. 117
Ідентифікаційний код: 42066467
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за

32

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, спортивна медицина, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

45 ФОП Гончаренко Світлана Миколаївна
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Великодолинське, вул. 8
Марта, буд. 35
Ідентифікаційний код: 2477809642
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Великодолинське, вул. Маріїнська, буд.5,
каб. 13
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м.Монастирище,
вул. Соборна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 41368558
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Долинка, вул. Миру
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Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Дібрівка, вул. Шевченка, 56А
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Владиславчик, вул. Київська
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м. Монастирище, вул. Соборна, 1
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Балка, вул. Б. Хмельницького, 57А
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Бачкурино, вул. Садова, 3
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Тарасівка, вул. Центральна, 2
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Копіювата вул. Центральна, 54
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Зарубинці, вул. Центральна, 2
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Сатанівка, вул. Центральна, 45
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Івахни, вул. Л. Українки, 3
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Шабастівка, вул. Центральна, 3
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с.Аврамівка, вул. Заводська, 3Б
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Попудня, вул. Липківського, 4
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Летичівка, вул. Шкільна, 6
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Шарнипіль, вул. Космонавтів,12А
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Княжа Криниця, вул. Садова, 7
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Антоніна, вул. Космонавтів, 12А
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Тарнава, вул. Центральна, 10
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Коритня, вул. Центральна, 4
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Хейлове, вул. Поплавського
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Половинчик, вул. Миру, 3
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Сарни, вул. Миру, 13
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Зюбриха, вул. Центральна, 6
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Бубельня, вул. Центральна, 4
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Панський Міст, вул. Садова, 2
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Княжики, вул. Миру, 6
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Халаїдове, вул. Незалежна, 2
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Леськово, вул. Центральна, 8
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Теолин, вул. Молодіжна, 45А
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Терлиця, вул. Центральна
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Лукашівка, вул. Бастракова, 29
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Матвіїха, вул. Центральна, 42
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Степівка, вул. Центральна, 3
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Цибулів, вул. Л. Українки, 4
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Новосілка, вул. Центральна, 96
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

47 ТОВАРИСТВО

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

34

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЙЛАБ"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. В'ячеслава Чорновола, буд.2-А
Ідентифікаційний код: 42245702
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я , офтальмологія, дитяча
офтальмологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності

Київська обл., м.Бровари, вул. В'ячислава Чорновола, буд. 2-а
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

48 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
"БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Миколаївська, 55-а
Ідентифікаційний код: 41886843
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Крутоярівка, вул. Миру, буд. 88
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Бритівка, вул. Миру, буд. 7
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Молога, вул. Кишинівська, буд. 221
Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, буд. 4
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Бикоза, вул. Колгоспна, буд 52
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне, вул. Шкільна, буд. 1
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Випасне, вул. Кишинівська, буд. 175
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Шабо, вул. Шанцера Марата, буд. 48
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Красна Коса, вул. Мічуріна, буд. 14
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Козацьке, вул. Сонячна, буд. 8
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Руська Іванівка, вул. Першотравнева,
буд. 78
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче, вул. Лікарняна, буд. 1
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Удобне, вул. Коцюбинського, буд. 75
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Карналіївка, вул. Гастелло, буд. 15
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Миколаївка, вул. Перемоги, буд. 4
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Вигін, вул. Кутузова, буд. 2
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Приморське, вул. Дзержинського,

35

буд. 155
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Андріївка, вул. Першотравнева, буд. 36
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Черкеси, вул. Суворова, буд. 35
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Монаші, вул. Калініна, буд. 98
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Стара Царичанка, вул. Садова, буд. 3
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Авидівка, вул. Зелена, буд. 11
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Біленьке, вул. Вільна, буд. 2
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Софіївка, вул. 28 Червня, буд. 44
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Попаздра, вул. Верхня, буд. 2
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Польове, вул. Єльцова, буд. 8
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Дальнічени, вул. Суворова, буд. 16А
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Гончарівка, вул. 3.Космодем'янської 31
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Володимирівка, вул. Центральна,
буд. 66А
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Веселе, вул. Леніна, буд. 82
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Вольне, вул. Центральна, буд. 4
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Привітне, вул. Першотравнева, буд. 12
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Адамівка, вул. Комсомольська, буд. 3
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Косівка, вул. Жовтнева, буд. 3
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Розкішне, вул. Садова, буд. 10
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Нова Царичанка, вул. Шевченко, буд. 62
Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Миколаївська, 55-а
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Благодатне, вул. Першотравнева, буд. ЗА
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Підгірне, вул. Пушкіна, буд. 68
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Абрикосове, вул. Степова, буд. 11
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Садове, вул. Кишинівська, 221
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани, вул. Кутузова, буд. 2
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Семенівкаа, вул. Кишинівська, буд. 2
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Сухолужжя, вул. Совгоспна, буд. 1А
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Турлаки, вул. Леніна, буд. 117
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Чистоводне, вул. Дерибасівська, буд. 26
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Петрівка, вул. Дружби, буд. 8
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

49 ФОП Гнатюк Наталія Ярославівна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бучацький р-н, м.Бучач, вул. Залізнична,
буд. 3, кв. 11
Ідентифікаційний код: 3176400924
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю офтальмологія
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Бучацький р-н, м.Бучач, вул. Лисенка, буд. 4
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

50 ФОП Василинич Любов Миколаївна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Миколи Ващука, буд. 11, кв.15
Ідентифікаційний код: 2987517403
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика, гастроентерологія
за місцем провадження діяльності

м.Вінниця, Хмельницьке шосе, буд.92
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

51 ФОП Коваль Ольга Григорівна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Іллінецький р-н, смт Дашів, вул. Калашника,
буд. 22
Ідентифікаційний код: 2208720642
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Сорока, вул. Гагаріна, буд. 5
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
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найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

52 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
НОВОУКРАЇНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м.Новоукраїнка,
провулок Лікарняний, буд. 1
Ідентифікаційний код: 36734786
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Звірівка вул.Карпенка-Карого 29
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Шишкіно, вул.Микитенка, 4
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Іванці, вул.Мічуріна, 101
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Новоселівка, вул.Миру, 2
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Варварівка, вул.Молодіжна, 12
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Воронівка, вул.Квітнева, 21
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Козакова Балка, вул. Шевченка, 1
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Войнівка,вул. Кар»єрна 4
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Степне, вул.Степова, 3
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Леніна 70
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м.Новоукраїнка, вул.Курчатова, 3
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Малотимошівка, вул. Горького, 12
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Фурманівка, вул. Центральна 6
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Григорівка, вул.Центральна, 89
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Лиски, вул.Центральна 11
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Веселий Кут, вул.Л.Українки, 7
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Новоєгорівка, вул.Гагаріна, 20
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Малопомічна, вул.Центральна, 1
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Мар’янопіль, вул.Центральна,
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м.Новоукраїнка, пров.Лікарняний, 1
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Кропивницьке, вул.Українська, 25
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Жовтневе, вул. Садова, 12
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.В’юнки, вул.Авангардна, 15
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Приют, вул.Мира, 4
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Димино, вул. Алєксєєва, 34
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Сотницька Балка, вул.Грушевського, 24
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Вербівка, вул.Леніна 1
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Квітка, вул.Центральна, 38
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Вільні Луки, вул.Степова, 26

38

Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Петрівка, вул.Перемоги, 2
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Костянтинівка, вул.Центральна, 22
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Семенасте, вул.Центральна, 7
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Захарівка, пров. Лікарняний, 1
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Іванівка, вул. Шкільна, 3
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Комишувате, вул. Шевченка, 23
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Глодоси, Калініна,1
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Рівне, вул.. Гагаріна, 30
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Кропивницьке, вул.Молодіжна, 8
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Ганнівка, вул. Центральна, 1
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

53 ФОП Конончук Ірина Олександрівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Нетішин, вул. Будівельників, буд. 9, кв. 43
Ідентифікаційний код: 3150522223
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., м.Нетішин, просп. Незалежності, буд. 12б
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

54 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БУРШТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Бурштин, вул. Шухевача, буд.15
Ідентифікаційний код: 42244782
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
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сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., м.Бурштин, с.Вигівка, вул. Перемоги
Івано-Франківська обл., м.Бурштин, вул. Шухевича, буд. 15
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/15-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

55 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м.Зеленодольськ,
вул.Спортивна, буд.2
Ідентифікаційний код: 13470061
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, отоларингологія, фтизіатрія,
рентгенологія, стоматологія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика;
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
акушерська справа, медична статистика, рентгенологія, лабораторна справа (клініка),
лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с.Мар'янське, вул. Тернівка, буд. 98
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с.Велика Костромка, вул. Лікарняна,
буд. 8
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м.Зеленодольськ, вул. Спортивна, буд. 2
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/17-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

56 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
"ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Любомирівка, вул. Степова,
буд.27
Ідентифікаційний код: 03188613
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, терапевтична
стоматологія, терапія, фізіотерапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Запорізька обл., Вільнянський р-н, с.Любомирівка, вул.Степова, буд.27
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/18-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 ФОП Теплешнюк Ігор Миколайович
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Науки, буд. 63, кв. 33
Ідентифікаційний код: 2942514112
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія, фізіотерапія, ортопедія і травматологія, лікувальна фізкультура і
спортивна медицина
за місцем провадження діяльності

м.Київ, Дніпровська набережна, буд. 33, секція 207/1
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/19-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

58 ТОВАРИСТВО
ДНЄПР"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"СМК

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Миколи Руденка, буд. 29А
Ідентифікаційний код: 42330064
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Миколи Руденка, буд. 29А
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/21-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

59 ФОП Оксенюк Лариса Сергіївна
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Овідіополь, вул. Кавунова
Балка, буд. 7
Ідентифікаційний код: 3103201026
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Овідіополь, вул. Одеська, буд. 48а
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

60 ФОП Проценко Віталій Валерійович
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Таманова, буд.38, кв.26
Ідентифікаційний код: 2938810295
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Покровськ, мікрорайон Лазурний, буд. 61/105
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

61 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДРОГОБИЦЬКИЙ
МІСЬКИЙ
ПОЛОГОВИЙ
БУДИНОК"
ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Шептицького, 7
Ідентифікаційний код: 22403230
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за

42

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
неонатологія, анестезіологія, терапія, ультразвукова діагностика, дитяча гінекологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа,
акушерська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Січових Стрільців, буд. 22
Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Шептицького, буд. 7
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

62 ФОП Пархоменко Олександр Миколайович
Місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Садова, буд. 35,
кв. 43
Ідентифікаційний код: 3202718773
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Київська обл., м.Бориспіль, вул. Банківська, буд. 32
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/27-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

63 ФОП Скок Юлія Ігорівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Ломоносова, буд. 101, кв. 26
Ідентифікаційний код: 3201902848
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургія, дерматовенерологія, фізіотерапія
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Леваневського, буд. 41, кв. 17
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800

43
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

64 ФОП Платонова Олена Миколаївна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Центральна, буд.
183, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2925612465
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія, онкологія
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Мечникова, буд.10-б, прим.808
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

65 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище,
вул. П. Тичини, буд. 54
Ідентифікаційний код: 37179654
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа,
акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика,
лабораторна справа (клініка), медико-профілактична справа
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., м. Погребище, вул. П.Тичини, буд. 54
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Розкопане, вул. Інтернаціональна, буд. 90
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шаляпіна, буд. 2
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Саражинці, вул. Центральна, буд. 2
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Білашки, вул. Центральна, буд. 38
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Спичинці, вул. Центральна, буд. 17
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Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Старостинці, вул. Горького, буд. 30
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Надросся – Булаї, вул. Театральна, буд. 44
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Черемошне, вул. Клубна, буд. 2
Вінницька обл., Погребищенський р-н, ст. Погребище I, вул. Залізнична, 25/б
Вінницька обл., Погребищенський р-н, ст. Погребище II, вул. Залізнична, буд. 1
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Педоси, вул. Центральна, буд. 7
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Ліщинці, вул. Колгоспна, буд. 33
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Ширмівка, вул. Трудова, буд. 23
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Плисків, вул. Пирогова, буд. 2
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Адамівка, вул. Миру, буд. 68
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Бабинці, вул. Перемоги, буд. 23
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Павлівка, вул. Першотравнева, буд. 47
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Ординці, вул. Юбілейна, буд. 26
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Морозівка, вул. Шевченка, буд. 8
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Степанки, вул. Шкільна, буд. 5
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Малинки, вул. Лугова, буд. 12
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сопин, вул. Центральна, буд. 27
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Левківка, вул. Садова, буд. 17
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Круподеринці, вул. Набережна, буд.4
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Збаржівка, вул. Шкільна, буд. 4
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Довгалівка, вул. Садова, буд. 3
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Бухни, провулок Шкільний, буд. 3
Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Привокзальна, буд. 47 б
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Станилівка, вул. Комсомольська, буд. 5
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Мончин, вул. Марчука, буд. 175/а
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Борщагівка, вул. Росьова, буд. 44
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Новофастів, вул. Садова, буд 12
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Очеретня, вул. Залізнична, буд. 15
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Гопчиця, вул. Центральна, буд. 5
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Дзюньків, вул. Кооперативна, буд. 2
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Андрушівка, вул. Кармелюка, буд. 84/А
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/30-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 на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

66 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГЛУХІВСЬКОГО
РАЙОНУ" ГЛУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, буд. 54Д
Ідентифікаційний код: 37186001
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, неврологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа,
акушерська справа,
сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Глухівський р-н, с. Годунівка, вул. Центральна, 3
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Пустогород, вул. Гагаріна, 3
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Будівельне, вул. Центральна, 1а
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Білокопитове, вул.Покровська,17 а
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Щерби, вул. Центральна, 30
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Суходіл, вул. Нова, 31
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Сутиски, вул. Лісна, 2
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Калюжне, вул. Миколаївська, 46
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Семенівка, вул. Центральна, 40-а
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Привілля, вул. Нова, 7
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Черневе, вул. Пивоварова, 1
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Кореньок, вул. Коренська, 50
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Комарівка, вул. Зарічна, 1-а
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Вільна Слобода, вул. Слобідська, 14
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Будища, вул. Монастирська, 19
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Мацкове, вул. Центральна, 61
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Вікторове, вул. Зелена, 33А
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Некрасове, вул. Покровська, 18-а
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Кучерівка, вул. Миру, 27
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Фотовиж , вул. Лущенко, 1 а
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Студенок, вул. Центральна, 17-в
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Яструбщина, вул. Центральна, 39
Сумська обл., м.Глухів, вул. Києво – Московська, 47
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Дунаєць, вул. Центральна, 67
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Сопич , вул. Чкалова, 11
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 54 Д
Сумська обл., Глухівський р-н, смт Есмань, вул. Есманський Шлях, 2
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Уланове, вул. Успенська, 1
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Перемога, вул. О.Цигикала, 114 А
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Бачівськ, вул. Трибунського, 1
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Полошки, вул. Центральна, 32
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Уздиця, вул. Перемоги, 6
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/32-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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67 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМИЗЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СМИЗЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Смига, пров. Парковий, буд.
5
Ідентифікаційний код: 41103874
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Стара Миколаївка, вул. Кременецька, буд. 116
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Студянка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тур’я, вул. Жовтнева, буд. 7
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Миньківці, вул. Молодіжна, буд. 30А
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мартинівка, вул. Шевченка, буд. 29
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Онишківці, вул. Шевченка, буд. 9Б
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Берег, вул. Дмитра Момотюка, буд. 87А
Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Смига, пров. Парковий, буд. 5
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Шепетин, вул. Лесі Українки, буд. 2
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Буща, вул. Шевченка, буд. 15
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/33-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

68 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №7" КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Каткова, буд. 2
Ідентифікаційний код: 37862122
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, акушерство і гінекологія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія,
хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Прохідна, буд. 44а
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Каткова, буд. 2
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/34-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

69 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОНННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова Українка,
вул. Приходька, буд. 50А
Ідентифікаційний код: 38492302
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, педіатрія, стоматологія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа,
сестринська справа, медична статистика, стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. Дніпровська, 4
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, вул. Сморжівська, 45
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Новожуків, вул. І.Франка, 9
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Сухівці, вул. Замкова, 14
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Дерев’яне, вул. Кузнєцова, 122/а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Голишів, вул. Центральна, 86
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Радухівка, вул. Незалежності, 27
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Білів, вул. Шевченка, 43/1
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Сморжів, вул. Робітницького, 6/а
Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Молодіжна, 22/а
Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Оржів, вул. Заводська, 5
Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Центральна, 1
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Грабів, вул. І.Франка, 2
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Новостав Дальній, вул. Набережна, 17
Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Центральна, 1
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Заріцьк, вул. Колгоспна, 56в
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Загороща, вул. Шевченка, 13
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Свободи, 18 д
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Порозове, вул. Лесі Українки, 46
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Тайкури, вул. Набережна, 11
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Обарів, вул. Шкільна, 52
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Ставки, вул. Гагаріна, 11
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Лікарняна, 8
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Карпилівка, вул. Лесі Українки, 46а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Метків, вул. Центральна, 20а
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Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Дядьковичі, вул. Козацький Шлях, 107
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Макотерти, вул. Козацька, 3
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Верхівськ, вул. Л.Українки, 5
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Корнин, вул. Центральна, 74
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Іваничі, вул. Млинівська, 27
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Грушвиця Друга, вул. 40 років Перемоги, 1
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Малий Шпаків, вул. Шевченка, 9
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Плоска, вул. 1-го травня, 32
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Милостів, вул. Троїцька, 38
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Підгірці, вул. Лесі Українки, 1
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Пересопниця, вул. Старослов’янська, 1
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Грушвиця Перша, вул. Шкільна, 2а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Мартинівка, вул. Лісова, 47а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Велика Омеляна, вул. Шевченка, 46
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Вербова, 2А
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Тиха, 8
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Шкільна, 5
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Олишва, вул. Лісна, 1
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Старожуків, вул. Острозького, 6/а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Дворовичі, вул. Зелена, 28
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Бронники, вул. Гагаріна, 12
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Новостав, вул. Лісна, 3/2
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Руда Красна, вул. Л.Українки, 19
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Вересневе, вул. Центральна, 3а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Глинки, вул. Жукова, 2
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Центральна, 26
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Рогачів, вул. Проспект Миру, 14а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Білівські Хутори, вул. Монастирська, 39а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Олександрія, вул. Тараса Грицюка, 1
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Нафтовиків, 6
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Забороль, вул. Медична, 3
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Волошки, вул. С. Петлюри, 20
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Хотинь, вул. Радгоспна, 15/а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Кустин, вул. Шевченка, 19
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Решуцьк, вул. Перемоги, 8а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Бармаки, вул. Шкільна, 5
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Радиславка, вул. Молодіжна, 1а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Мочулки, вул. Грушевського, 66/а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шубків, вул. Молодіжна, 35
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Біла Криниця, вул. Радгоспна, 1
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Козлин, вул. Медична, 2
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Антопіль, вул. Київська, 58
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городище, вул. Рівненська, 64
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Малий Житин, вул. Кузнєцова, 56
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Житин, вул. Рівненська, 56
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Гориньград Перший, вул. Мирна, 35
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Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова Українка, вул. Приходька, 50а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Рисв’янка, вул. Лагоди, 42
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Гориньград Другий, вул. Шкільна, 33
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Котів, вул. Новоселів,16
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/35-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

70 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика Михайлівка,
вул. Центральна, буд. 248
Ідентифікаційний код: 37838741
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Поплавка, вул.Центральна, буд.10
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Гребеники, провулок Больничний, буд.1
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Великоплоске, вул. Сільрадівська, буд. 7
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Першотравневе, вул.Шевченка, буд.67
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Воробіївка, вул.Центральна, буд.28
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Слов’яносербка, вул.Молодіжна, буд.57
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Цебрикове, вул. Лермонтова, буд.2
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Цибулівка, вул.Центральна, буд. 27
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Новопетрівка, вул.Центральна, буд.37
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Великозименове, вул.Марціянівська, буд.12
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Новоолександрівка, вул. Покровська, буд.44
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Новоборисівка, вул.Лермонтова, буд.10
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Великокомарівка, вул.Русанова, буд.9
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Стоянове, вул.Центральна, буд.35
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Гіржове, вул.Центральна, буд.37
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Новоселівка, вул.Миру, буд.35
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Мигаї, вул.Центральна, буд.12
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Тростянець, вул.Центральна, буд.42
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Новосавицьке, вул.Центральна буд.14
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Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика Михайлівка, вул. Центральна,
буд. 248
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Наливайкове, вул. вул.Шевченка, буд.12
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Полішпакове, вул.Молодіжна,
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Вишневе, вул.Центральна, буд.62
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Соше-Острівське, вул.Центральна, буд.48
Реєстраційне досьє від 16.08.2018 № 1608/36-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

71 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НЕМИРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Немирівський р-н, м.Немирів, вул. Євдокименка,
буд. 22
Ідентифікаційний код: 37336724
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
медико-профілактична справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Сорокодуби, вул. Польова, 76
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Сорокотяжинці вул. Шкільна, 1
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Язвинки, вул. Богуна, 49
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Бугаків вул. К.Мовчана, 33
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Воробіївка вул. Тернових, 27
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Зарудинці, вул. Миру, 35
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Озеро вул. Лісова, 28
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Довжок, вул. Мазура, 24а
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Гриненки вул. Миру, 59
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Вовчок, вул. Коцюбинського, 13
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Грабовець вул. Незалежності, 54
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Зяньківці, вул. Перемоги, 57
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Будки, вул. Механізаторів, 3
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Скрицьке вул. Центральна, 35
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Боблів вул. Шевченка,4
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Головеньки вул. Незалежності, 8
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Воловодівка вул. Миру, 19\2
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Кудлаї вул. Першотравнева, 11
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Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Дубовець вул. Шкільна, З
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Н.Кропивна вул. Грабовського,3 а
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Остапківці вул. Зарічна, 2
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Коржівка вул. Перемоги
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Бондурівка вул. Х.Малика, 4
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Потоки вул. Дружби, 29
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Кароліна, вул. Привокзальна,3
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Монастирське (Марксово), вул. Центральна, 116
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Забужжя вул. Соборна, 35
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Сокілець, вул.8.Березня, 27
Вінницька обл., Немирівський р-н, смт. Брацлав, вул..Соборна, 65
Вінницька обл., Немирівський р-н, смт. Ситківці, вул.Пирогова, 1
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Райгород, вул. Миру, 20
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Чуків, вул.Хиждняка, 3
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Ковалівка вул..3аводська, 2
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Рубань вул. Центральна, 22
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Н.Обіходи, вул..Мельника, 31
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Рачки, вул.. Площа Незалежності, 3
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Обідне, вул. Центральна, 16
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Мухівці, вул.Шевченка, 30
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Криківці, вул. Соборна
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Мельниківці, вул. Пролетарська, 2
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Новоселівка, вул. Бугова, 24
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Ометинці, вул. Центральна, 8
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Селевінці, вул.Садова, 26а
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. В.Бушинка, вул.Суворова, 7
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Червоне, вул.Ювілейна, 29
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Вишківці, вул.Вишнева 22
Вінницька обл., Немирівський р-н, вул..Центральна, 5
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Сподахи, вул.Центральна, 53
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Семенки, вул.Жовтнева, 1а
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.В.Кропивна, вул.Центральна, 1а
Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Джуринці, вул. Молодіжна, 1\2
Реєстраційне досьє від 20.08.2018 № 2008/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 71 справа

Заступник Міністра
Бондар В.Є. 200 08 17

Роман ІЛИК

