ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
31.08.2018 № 1581

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ФАМІЛІЯ МЕДІКУС"
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Петропавлівська, буд. 70
Ідентифікаційний код: 42397878
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Суми, вул. Петропавлівська, буд. 70
Реєстраційне досьє від 20.08.2018 № 01/2008-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Бровдій-Погоріляк Ольга Юріївна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 25
Ідентифікаційний код: 3230100864
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортодонтія, стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Б.Хмельницького, буд. 25
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 01/2108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

2

3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ШИШАЦЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Шишацький р-н, смт Шишаки, вул. Легейди,
буд. 50
Ідентифікаційний код: 38257649
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Козацький шлях, 130
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Гоголеве, вул. Лева Вайнгорта, 12
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Федунка, вул. Лісна, 5
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Сагайдак, вул. Дружби, 13
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Бухуни, вул. Центральна, 17
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Пришиб, вул. Лісова, 2
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Михайлики, вул. Євгена Коновальця, 19
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Тищенки, вул. Миру, 2
Полтавська обл., Шишацький р-н, смт. Шишаки, вул. Легейди, 50
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Ковердина Балка, вул. Незалежності, 18
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Хвощове, вул. Центральна, 6
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Баранівка, вул. Центральна, 3
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Великий Перевіз, вул. Садова, 1
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Воскобійники, вул. Центральна, 25
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Велика Бузова, вул. Рад, 3
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Покровське, вул. Центральна, 22
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Ковалівка, вул. Шкільна, 1
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Жоржівка, вул. Центральна, 85А
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 01/2308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Жук Оксана Володимирівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Івасюка, буд.20
Ідентифікаційний код: 3034012681
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Тартаківська, 31
Реєстраційне досьє від 17.08.2018 № 02/1708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

5 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
№2"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Мусоргського,
буд. 32А
Ідентифікаційний код: 37862093
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, хірургія, офтальмологія,
отоларингологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд. 32А
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. С.Колачевського, буд. 55
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Мировича, буд. 9
Реєстраційне досьє від 20.08.2018 № 02/2008-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Десна Олена Іванівна
Місцезнаходження: Херсонська обл., Голопристанський р-н, м. Гола Пристань,
вул. Набережна, буд. 14
Ідентифікаційний код: 2782507782
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, гастроентерологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Голопристанський р-н, м.Гола Пристань, вул. К.Маркса, буд. 98/1
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 02/2108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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7 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Паркова,
буд. 22
Ідентифікаційний код: 38558716
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Наталин, вул. Незалежності, буд. 16
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Мислині, вул. Центральна, буд. 54
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Марковичі, вул. Луцька, буд. 67а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Скобелка, вул. Луцька, буд. 35а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Скірче, вул. Центральна, буд. 47
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Сільце, вул. Шевченка, буд. 21
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Ржищів, вул. Селянська, буд. 10
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Рачин, вул. Шкільна, буд. 16
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Пустомити, вул. Центральна, буд. 45
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Полюхне, вул. Центральна, буд. 61
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Смолява, вул. Колмачівська, буд. 4а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Печихвости, вул. Варшавська, буд. 1
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Стрільче, вул. Центральна, буд. 13
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Охлопів, вул. Козацька, буд. 3
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Новостав, вул. Центральна, буд. 23а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Новосілки, вул. Молодіжна, буд. 20
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Новий Зборишів, вул. Ставкова, буд. 10
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Михлин, вул. Молодіжна, буд. 12а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Мирне, вул. Шкільна, буд. 20
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Мирків, вул. Полонського, буд. 9
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Мерва, вул. Польова, буд. 52
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Пірванче, вул. Перемоги, буд. 3
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Ярівка, вул. Центральна, буд. 38
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Шклинь, вул. Бузкова, буд. 1
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Підбереззя, вул. Шкільна, буд. 30
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Перемиль, вул. Незалежності, буд. 27
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Звиняче, вул. Шевченка, буд. 38
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Бужани, вул. Млинова, буд. 3
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Брани, вул. Задворська, буд. 2
Волинська обл., Горохівський р-н, смт. Сенкевичівка, вул. Привокзальна, буд. 64
Волинська обл., Горохівський р-н, смт. Мар’янівка, вул. Шкільна, буд. 2
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Скригове, вул. Підберезна, буд. 42
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Паркова, буд. 22
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Озерці, вул. Молодіжна, буд. 20
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Широке, вул. Польова, буд. 7а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Цегів, вул. Шевченка, буд. 2а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Холонів, вул. Центральна, буд. 54
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Хмельницьке, вул. Молодіжна, буд. 1а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Уманці, вул. Підгайна, буд. 60

5
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Угринів, вул. І.Франка, буд. 6
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Терешківці, вул. Молодіжна, буд. 2
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Старики, вул. Берестецька, буд. 20
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Берестечко, вул. Незалежності, буд. 69
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Горішнє, вул. Лісова, буд. 20а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Ощів, вул. Л.Українки, буд. 2
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Лобачівка, вул. Василя Музики, буд. 1
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Бережанка, вул. Центральна, буд. 33
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Бистровиця, вул. Молодіжна, буд. 10а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Борисковичі, вул. Центральна, буд. 56
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Борочиче, вул. Шкільна, буд. 5а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Буркачі, вул. Садова, буд. 1а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Ватин, вул. Центральна, буд. 28
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Вільхівка, вул. Шкільна, буд. 15
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Волиця-Дружкопільська, вул. Шевченка, буд. 1
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Волиця-Лобачівська, вул. Маргарити
Малиновської, буд. 20а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Гектари, вул. Центральна, буд. 63
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Губин Перший, вул. Молодіжна, буд. 16
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Гумнище, вул. Промислова, буд. 18
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Колмів, вул. Грушевського, буд. 55
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Липа, вул. Луцька, буд. 12
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Лемешів, вул. Садова, буд. б/н
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Кутрів, вул. Молодіжна, буд. 9а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Галичани, вул. Берестечківська, буд. 15а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Колодеже, вул. Шкільна, буд. 4
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Довгів, вул. Зарічна, буд. 24
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Квасів, вул. Нова, буд. 2
Волинська обл., Горохівський р-н, с Іванівка, вул. Прифермська, буд. 7а
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Зелене, вул. Берестецька, буд. 41
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Журавники, вул. Ветеранів, буд. 4
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Жабче, вул. Шкільна, буд. 7
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Дубова Корчма, вул. Дубова, буд. 8
Волинська обл., Горохівський р-н, с. Красів, вул. Центральна, буд. 22
Реєстраційне досьє від 22.08.2018 № 02/2208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БРАТСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БРАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Братський р-н, смт Братське,
вул. Чернишевського, буд. 49
Ідентифікаційний код: 38363607
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Братський р-н, вул. Чернишевського, 49
Реєстраційне досьє від 17.08.2018 № 03/1708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Шаль Вікторія Едуардівна
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Садова, буд. 35
Ідентифікаційний код: 2379913263
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Шевченкове, вул. Софіївська, буд. 1-а
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 03/2108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Терещенко Юлія Михайлівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт Томаківка,
провулок Робітничий, буд.8
Ідентифікаційний код: 3228203209
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт Томаківка, вул. Лесі Українки, 10/4
Реєстраційне досьє від 17.08.2018 № 04/1708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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11 КОНОТОПСЬКЕ
МЕДИЧНЕ
УЧИЛИЩЕ-КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Конотоп, проспект Червоної Калини, буд.3
Ідентифікаційний код: 02011551
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Конотоп, пр-т Червоної Калини, 3
Реєстраційне досьє від 20.08.2018 № 04/2008-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД
ЕКСПРЕС ЗАКАРПАТТЯ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., місто Берегове, вул. Ліннера Бертолона,
17 "А"
Ідентифікаційний код: 40793491
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, медицина
невідкладних станів; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Ліннера Бертолона, буд.17а
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 04/2308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

13 ФОП Дмитрик Іван Ярославович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Богданівська, буд. 7-Б, кв. 162
Ідентифікаційний код: 3000809377
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, урологія, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, дієтологія, психотерапія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 34 Г (I-поверх)I-поверх)
Реєстраційне досьє від 28.08.2018 № 04/2808-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)

14 ФОП Гаркуша Світлана Леонтіївна
Місцезнаходження: м.Житомир, провулок Паровозний, буд.13-А, кв.2
Ідентифікаційний код: 2295903907
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю кардіологія
за місцем провадження діяльності
м.Житомир, вул. Степана Бандери, буд. 7, прим. №01
Реєстраційне досьє від 17.08.2018 № 05/1708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Чабан Сергій Олексійович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ружичанка,
вул. Шевченка, буд. 6
Ідентифікаційний код: 3043518056
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ружичанка, вул. Шкільна, буд. 30
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 05/2108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

16 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Іллінська, буд. 8, під'їзд 5, поверх 5
Ідентифікаційний код: 42152964
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18А
Реєстраційне досьє від 22.08.2018 № 05/2208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

17 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЬ
ЛЕГКО"
Місцезнаходження: м.Одеса, проспект Шевченка, буд.12/2, кв.192
Ідентифікаційний код: 41653683
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія,
фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Говорова маршала, буд.10/1А
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 05/2308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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
"КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Козельщинський р-н, смт Козельщина,
вул. Остроградського, буд. 81/10
Ідентифікаційний код: 38498521
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Говтва, вул. Козацький шлях, 24а
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Бригадирівка, вул. Рязанська, 2
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Пашківка, вул. Яблунева, 14
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Приліпка, вул. Шевченка, 1а
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Михайлики, вул. Центральна, 4
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Хорішки, вул. Олеся Гончара, 16
Полтавська обл., Козельщинський р-н, смт. Козельщина,
вул. Остроградського, 81/10
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Оленівка, вул. Молодіжна, 1а
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Солониця, вул. Центральна, 32
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Василівка, вул. Вишнева, 24а
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Трудовик, вул. Шкільна, 1
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Юрки вул. Центральна, 1
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Мальці, вул. Вишнева, 1

10
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Буняки, вул. Центральна, 25а
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Йосипівка, вул. Партизанська, 18
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Піски, вул. Партизанська, 40
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Верхня Мануйлівка, вул. Горького, 43
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Панасівка, вул. Кооперативна, 3
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Булахи, вул. Шевченка, 14
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Сушки, вул. Кооперативна, 17
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Рибалки, пров. Веселий, 6
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Улинівка, вул. Паркова, 14а
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Бреусівка, вул. Олеся Гончара, 61
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Висока Вакулівка, пров. Яблуневий, 2
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Задовга, вул. Молодіжна, 79
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Мар’янівка, вул. Перемоги, 1а
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Лутовинівка, вул. Миру, 2а
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Омельниче, вул. Шевченка, 18
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Харченки, вул. Остапа Вишні, 43
Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Пригарівка, вул. Гагаріна, 2
Реєстраційне досьє від 17.08.2018 № 06/1708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Грох Наталія Сергіївна
Місцезнаходження: м.Хмельницький, пров. Купріна, буд. 74
Ідентифікаційний код: 2731718106
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Малиничі, вул. Сонячна, буд. 30
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 06/2108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТЕЛАЙН КІДЗ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Народна, буд. 33/1
Ідентифікаційний код: 42305181
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, хірургічна
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична
стоматологія, анестезіологія, рентгенологія, дерматовенерологія, медицина невідкладних
станів; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа,

11
сестринська справа (операційна), рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 2, прим. 1
Реєстраційне досьє від 22.08.2018 № 06/2208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

21 ФОП Нестерук Олександр Васильович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, пров. Вишенського,
буд. 6
Ідентифікаційний код: 3141710118
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул. Миру, буд. 1/31, прим. 9
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 06/2308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА
ЛАБ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Багговутівська, буд. 1, літера Р-2, кабінет 409
Ідентифікаційний код: 41752642
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, клінічна біохімія, клінічна
лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Багговутівська, буд. 1, літ. Р-2
Реєстраційне досьє від 22.08.2018 № 07/2208-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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23 ФОП Доморослов Олексій Сергійович
Місцезнаходження: м.Київ, бульв. Верховної Ради, буд. 23А, кв. 18
Ідентифікаційний код: 3257319454
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Макарівський р-н, с. Небелиця, вул. Миру, буд. 11
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 07/2308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ГОЛОБСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Волинська обл., Ковельський р-н, смт Голоби, вул. Волинська,
буд.9
Ідентифікаційний код: 03188205
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, психіатрія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Ковельський р-н, смт Голоби, вул. Волинська, 9
Реєстраційне досьє від 17.08.2018 № 08/1708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

25 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
№1"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Маршака, буд.1А
Ідентифікаційний код: 37861828
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, хірургія, офтальмологія, дитяча
офтальмологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Маршака, буд.1А
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Матросова, буд.82
Реєстраційне досьє від 17.08.2018 № 09/1708-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)

26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ВИШГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Кургузова,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 38423901
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, медицина невідкладних станів, акушерство і гінекологія,
ендокринологія, офтальмологія, отоларингологія, урологія, онкологія, функціональна
діагностика, ультразвукова діагностика, стоматологія, неврологія, дерматовенерологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна
справа (невідкладні стани), сестринська справа, лабораторна справа (клініка), акушерська
справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Соборна, 27
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лебедівка, вул. Соборна, 10 а
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Жукин, вул. Шевченка, 29
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка, вул. Поштова, 20
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Старі Петрівці, вул. Кремінського, 7а
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 44
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Федорівка, вул. Миру, 24/2
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Вища Дубечня, вул. Соборна, 22
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Пірново, вул. Молодіжна, 1а
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Ясногородка, вул. Колективна, 16
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нижча Дубечня, проспект Миру, 46
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, вул. Визволителів, 49
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Литвинівка, вул. України, 10В
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78
Київська обл., Вишгородський р-н, смт. Димер, вул. Революції, 320
Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Кургузова, 1
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Ровжі, вул. Мисливська, 16
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Васильєва, 32
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Гута Межигірська, вул. Нагірна, 62
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Овдієва Нива, вул. Лісова, 2
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Дмитрівка, вул. Вишнева, 65
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Савенка, вул. Лісова, 4
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Червоне, вул. Покровська, 39А
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Любимівка, вул. Пролетарська, 64
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Осещина, вул. Лугова, 6А
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Рови, вул. Незалежності, 2
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Вахівка, вул. Лісова, 60
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Сичівка, вул. Братів Грощенко, 55А
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Боденьки, вул. Лугова, 1
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Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лісовичі, вул. 40-річчя Перемоги, 30
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Толокунь, вул. Набережна, 7
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Раківка, вул. Гагаріна, 10 В
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Воропаїв, вул. Київська, 47
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глібівка, вул. Єрко, 2
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Сухолуччя, вул. Свято-Казанська, 1а
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Рикунь, вул. Сагайдачного, 1А
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Новосілки, вул Амбулаторна, 2
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Воронківка, вул. Кудрявцева, 81а
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Хотянівка, вул. К.Непопа, 16
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Богдани, вул. Київська, 59
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Рудня Димерська, вул. Центральна, 48
Київська обл., Вишгородський р-н, . Абрамівка, вул. Центральна, 4
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Сувид, вул. Українська, 30
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Тарасовщина, вул. Шевченка, 2
Київська обл., Вишгородський р-н, . Гута Катюжанська, вул. Київська, 16
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 09/2308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
№3"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Женевська, буд. 6Б
Ідентифікаційний код: 37861791
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
педіатрія, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста
з медичною освітою: акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа, медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, мікрорайон 7 Зарічний, буд.9а
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Панаса Феденка, буд.1
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, мікрорайон Індустріальний, буд. 67/125
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Женевська, буд.6б
Реєстраційне досьє від 17.08.2018 № 10/1708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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28 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"МІСЬКИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
ДИСПАНСЕР №1"

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Цілиноградська, буд.50
Ідентифікаційний код: 32353623
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, дитяча
дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, санологія,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Цілиноградська, буд. 50
Реєстраційне досьє від 17.08.2018 № 11/1708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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
"ІРШАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ІРШАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава,
провулок Шевченка, 9
Ідентифікаційний код: 38456539
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Нижнє Болотне, вул. Центральна, буд. 52-а
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Імстичово, вул. Шевченка, буд. 1
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Кам’янське, вул. Центральна, буд. 71
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Лоза, буд. 213-а
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Лисичово, буд. 394
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Ільниця, вул. Заводська, буд. 13
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Малий Раковець, вул. Молодіжна, буд. 62
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Дунковиця, буд. 91в
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Сільце, вул. Центральна, буд. 75 "а"
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Осій, вул. Шевченка, буд. 44
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Підгірне, вул. Перемоги, буд. 30
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Приборжавське, вул. Центральна, буд. 98
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Луково, ул. Набережна, буд. 13
Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, провулок Шевченка, буд. 9
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Загаття, вул. Миру, буд. 119
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Дубрівка, буд. 287
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Доробратово, вул. Миру, буд. 12
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Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Довге, вул. Січових Стрільців, буд. 7
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Гребля, буд. 130
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Вільхівка, вул. Молодіжна, буд. 2-а
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Великий Раковець, вул. Шевченка, буд. 16-а
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Бронька, буд. 152-а
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Брід, вул. Центральна, буд. 92
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Білки, вул. Центральна, буд. 32
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Арданово, буд. 351-а
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Заріччя, вул. Центральна, буд. б/ н
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Локіть, буд. б/н
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Собатин, буд. 9
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Смологовиця, буд. б/н
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Мідяниця, буд. 166 а
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Кушниця, вул. Центральна, буд. 60
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Загаття, вул. Колоднянська, буд. б/н
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Климовиця, буд. б/н
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Івашковиця, буд. б/н
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Хмільник, буд. 104
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Заболотне, буд. 32
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Дешковиця, вул. Гагаріна, буд. 46
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Горбок, вул. Шевченка, буд. 36
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Велика Розтока, буд. 41
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Богаревиця, буд. 50
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Крайня Мартинка, буд. 4-а
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Суха, буд. 123
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Негрово, Майдан Миру, буд. 1
Реєстраційне досьє від 17.08.2018 № 12/1708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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
ПІДПРИЄМСТВО
"СВАТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Луганська обл., Сватівський р-н, м.Сватове, провулок Базарний,
буд.1А
Ідентифікаційний код: 38165140
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Хомівка, вул. Садова, буд. 30/3
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Барикине, вул. Степова, буд. 57А
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Полтава, вул. Першотравнева, буд. 4
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Верхня Дуванка, майдан Перемоги, буд. 4
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Луганська обл., Сватівський р-н, с. Травневе, вул. Садова, буд.86
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Преображенне, вул. Шевченка, 1А
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Новониканорівка, вул. Центральна, буд. 123
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Ковалівка, вул. Жовтнева, буд. 32
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Маньківка, вул. Центральна, буд. 26
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Райгородка, вул. Конопліна, буд. 5А
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Коломийчиха, вул. Польова, буд. 2
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Стельмахівка, вул. Шкільна, буд. 5
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Чепигівка, вул. Центральна, буд. 9/1
Луганська обл., Сватівський р-н, селище Лагідне, вул. Герчицького, буд. 11
Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, пров. Базарний, буд. 1А
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Коржове, вул. Садова, буд. 11
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Джерельне, вул. Центральна, буд. 11
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Свистунівка, вул. Молодіжна, буд. 15
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Мілуватка, вул. Миру, буд. 50
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Містки, пров. Молодіжний, буд. 1А
Луганська обл., Сватівський р-н, смт. Нижня Дуванка, вул. Молодіжна, буд. 14
Луганська обл., Сватівський р-н, м.Сватове, пров. Базарний, буд. 1А
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Куземівка, вул. Молодіжна, буд. 13
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Наугольне, вул. Лугова, буд. 18/2
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Кармазинівка, вул. Стадіонна, буд. 6
Луганська обл., Сватівський р-н, селеще Новоселівське, вул. Центральна, буд. 5
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Оборотнівка, вул. Михайлівська, буд. 40
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Володимирівка, вул. Весела, буд. 12/2
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Гончарівка, вул. Центральна, буд. 1
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Софіївка, вул. Центральна, буд. 27
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Кругле, вул. Центральна, буд. 1А
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Рудівка, пл. Перемоги, буд.18
Луганська обл., Сватівський р-н, с. Кривошиївка, вул. Гагаріна, буд. 3
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 12/2108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

31 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Петра Болбочана, буд.59
Ідентифікаційний код: 23910911
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Петра Болбочана, буд.59
м.Харків, пр-т Слави, буд. 11 (I-поверх)літ."А-10")
м.Харків, вул. Курилівська, буд.30
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 15/2108-М

18
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 "МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №13" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, проспект Гагаріна, буд. 137
Ідентифікаційний код: 02003770
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, неврологія,
нефрологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
професійна патологія, психотерапія, пульмонологія, терапія, рентгенологія, ревматологія,
терапевтична стоматологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія, торакальна хірургія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пр-т Гагаріна, буд.137
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 16/2108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
СЕЛА
СТАЛЬНІВЦІ"
МАМАЛИГІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
НОВОСЕЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Стальнівці,
вул. Головна, буд. 4
Ідентифікаційний код: 40769605
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Стальнівці, вул. Головна, 4
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 17/2108-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)

34 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
СЕЛА
ПОДВІРНЕ"
МАМАЛИГІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
НОВОСЕЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Подвірне,
вул. Головна, буд. 82
Ідентифікаційний код: 40769694
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Подвірне, вул. Головна, 82
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 18/2108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

35 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН ЛАБ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд. 64
Ідентифікаційний код: 42141931
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, акушерство і
гінекологія, інфекційні хвороби, ендокринологія, урологія, ультразвукова діагностика,
дерматовенерологія, гематологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
бактеріологія, генетика лабораторна; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна)
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 64
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 19/2108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУЛЬТ-
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ЕСТЕТІК"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 32, оф. 110
Ідентифікаційний код: 42226098
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Практична, буд. 6, прим. 140, 140А
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 20/2108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

37 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ШПОЛЯНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
ШПОЛЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Шполянський р-н, м.Шпола, вул. Соборна, буд. 58
Ідентифікаційний код: 38990598
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Нечаєве, вул. Центральна,77
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Журавка, вул. Краєвидна.139
Черкаська обл., Шполянський р-н, м. Шпола, вул. Соборна, 58
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Антонівка, вул.Шкільна, 27
Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Лип'янка , вул. І. Гончара , 1/Б
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Надточаївка, вул. Центральна,60
Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Сигнаївка, вул. І.П. Шульги
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Матусів, вул. Кравченка,16
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Кримки, вул.Центральна,37
Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Лозуватка, вул. Центральна,36
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Маслове, вул.Центральна, 30
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Іскрене, вул. Хрещатик,30
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Васильків, вул.Центральна, 256
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Капустине, вул. Новошкільна, 18
Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Лебедин, вул. В. Кравченка,17
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Георгіївка, вул. Героїв Майдану,19
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Бурти, вул. 40-річчя Перемоги, 4
Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Водяне, вул.Лікарняна,10
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Бурти, вул. Покровська,1
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Матусів, вул. Заводська,48
Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Глиняна Балка
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Мар'янівка, вул. Молодіжна,1
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Веселий Кут, пров. Шевченка,4
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Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Коротине, вул. Гагаріна, 29
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Кавунівка, вул. Антонівська,91А
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Сердегівка, вул. Шевченка, 182
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Скотареве, вул. Кушнова,53А
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Соболівка, вул. Поштова,17
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Станіславчик, вул. Центральна, 17Б
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Терешки, вул. Миру,4
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Товмач, вул.Центральна
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Топильна, вул. Стрілкової дивізії,22В
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Ярославка, вул. Томенка, 50
Реєстраційне досьє від 20.08.2018 № 2008/02-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)

38 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ
ДЕНТ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Маяковського,
буд.15
Ідентифікаційний код: 40961348
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, стоматологія,
дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія, стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд.2
Реєстраційне досьє від 20.08.2018 № 2008/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

39 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

Місцезнаходження: Донецька обл., Покровський р-н, село Гришино,
провулок Гагаріна, буд. 16
Ідентифікаційний код: 37339271
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика, лабораторна
справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
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Донецька обл., Покровський р-н, с. Новожеланне, вул. Польова, 1
Донецька обл., Покровський р-н, с.Перше Травня, вул. Гагаріна, 9
Донецька обл., Покровський р-н, с. Сонцівка, вул. Центральна, 33а
Донецька обл., Покровський р-н, с. Берестки вул. Центральна, 37а
Донецька обл., Покровський р-н, с. Зоря, вул. Центральна, 42
Донецька обл., Покровський р-н, с. Звірове, вул. Сазонова, 89
Донецька обл., Покровський р-н, с. Горіхове, м-н «Новий», 128
Донецька обл., Покровський р-н, с. Птиче, вул. Толбухіна, 38
Донецька обл., Покровський р-н, с. Калинове, вул. Воронцева, 69
Донецька обл., Покровський р-н, смт Гродівка, вул. Шкільна, 31а
Донецька обл., Покровський р-н, с. Михайлівка, вул. Шкільна, 32
Донецька обл., Покровський р-н, с. Мемрик, вул. Центральна, б/н
Донецька обл., Покровський р-н, с. Ясенове, вул. Світанку, 104
Донецька обл., Покровський р-н, с. Котлине, вул. Спортивна, 2/2
Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, 17
Донецька обл., Покровський р-н, с. Лисівка, вул. Центральна, 67
Донецька обл., Покровський р-н, с. Піщане вул. Шахтарська, 11
Донецька обл., Покровський р-н, с. Солоне, вул. Центральна, 52
Донецька обл., Покровський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Центральна, б/н
Донецька обл., Покровський р-н, с. Іванівка, вул. Центральна, 70
Донецька обл., Покровський р-н, с. Сергіївка, вул. Центральна, 98
Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, вул. Гоголя, 41
Донецька обл., Покровський р-н, с. Новосергіївка
Донецька обл., Покровський р-н, с. Новотроїцьке, вул. Центральна, 25ж
Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 52
Донецька обл., Покровський р-н, с. Сергіївка, вул. Центральна, 18а
Донецька обл., Покровський р-н, с. Миколаївка, вул. Гагаріна, б/н
Донецька обл., Покровський р-н, с. Срібне, вул. Дружби, 57
Донецька обл., Покровський р-н, смт Удачне, вул. Сєвєрна, 6
Донецька обл., Покровський р-н, с. Гришине, пров. Гагаріна, 16
Донецька обл., Покровський р-н, с. Воздвиженка, вул. Садова, 20
Донецька обл., Покровський р-н, с. Красний Яр, вул. Центральна, 5
Донецька обл., Покровський р-н, с. Даченське, вул. Миру, 5а
Донецька обл., Покровський р-н, с. Красний Лиман, вул. Контемірова, б\н
Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоолексіївка, вул. Донецька, 16
Донецька обл., Покровський р-н, с. Пушкіне, вул. Гагаріна, 20
Донецька обл., Покровський р-н, с. Новопавлівка, вул. Яблунева, 130
Донецька обл., Покровський р-н, с. Прогрес, вул. Гагаріна, 10
Донецька обл., Покровський р-н, с. Миролюбівка, вул. Цетральна, б/н
Донецька обл., Покровський р-н, с. Успенівка, вул. Центральна, 29а
Донецька обл., Покровський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, б/н
Донецька обл., Покровський р-н, с. Петрівка, вул. Центральна, 26-2
Донецька обл., Покровський р-н, с. Рівне, вул. Центральна, 24
Реєстраційне досьє від 20.08.2018 № 2008/12-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)

40 ДЕРЖАВНА

УСТАНОВА

"ЦЕНТР

ОХОРОНИ

ЗДОРОВ'Я
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ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мельникова, буд. 81
Ідентифікаційний код: 41713679
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургія, терапія, організація і управління охороною здоров'я, психіатрія,
наркологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Мельникова, буд. 81
Реєстраційне досьє від 20.08.2018 № 2008/13-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)

41 ФОП Залєвський Андрій Анатолійович
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 97А, кв. 53
Ідентифікаційний код: 3291006352
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Смірнова Ю., буд. 1/пров. Український 1, буд. 23/6, прим. 148
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 2108/01-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)

42 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БІЛОКОРОВИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" БІЛОКОРОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Білокоровичі,
вул. Шкільна, буд.34А
Ідентифікаційний код: 42212991
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Білокоровичі, вул. Шкільна, 34а
Житомирська обл., Олевський р-н, смт Нові Білокоровичі, вул. Фрунзе, 1а
Житомирська обл., Олевський р-н, смт Нові Білокоровичі, вул. Кооперативна, 1
Житомирська обл., Олевський р-н, смт Бучмани, вул. Ювілейна, 21
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 2108/04-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)

43 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НАРОДИЦЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Народицький р-н, смт Народичі,
вул. Замкова, буд. 115
Ідентифікаційний код: 38006590
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Сухарівка, вул. Визволителів, буд. 46
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Болотниця, вул. Молодіжна, буд. 10
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Межиліска, вул. Шкільна, буд. 50А
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Мотійки, вул. Садова, буд. 77
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Латаші, вул. Овруцька, буд. 16
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Клочки, вул. Миру, буд. 97
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Закусили, вул. Шкільна, буд. 1Б
Житомирська обл., Народицький р-н, с. В'язівка, вул. Шосейна, буд. 19
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Радча, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 6
Житомирська обл., Народицький р-н, с.Норинці, вул. Нова, буд. 29
Житомирська обл., Народицький р-н, с.Старий Дорогинь, вул. Корольова, буд. 54
Житомирська обл., Народицький р-н, смт Народичі, вул. Замкова, буд. 115
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Новий Дорогинь, вул. Мисюка, буд. 47А
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Базар, вул. Шевченка, буд. 140
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Залісся, вул. Гагаріна, буд. 1Б
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Селець, вулиця Польова, буд. 8А
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Ласки, вул. Шкільна, буд. 31
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 2108/05-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)

44 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ОБУХІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Обухів, вул.Каштанова, буд.52
Ідентифікаційний код: 41012405
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
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освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Обухів, вул. Київська, буд. 148
Київська обл., м.Обухів, вул. Каштанова, буд. 52
Київська обл., м.Обухів, вул. Київська, буд. 164
Київська обл., м.Обухів, м-н Яблуневий, буд. 20А
Реєстраційне досьє від 21.08.2018 № 2108/06-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)

45 ФОП Колісник Юлія Володимирівна
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Полюсна, буд. 12, кв. 30
Ідентифікаційний код: 2961018261
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Стрітенська, буд. 50, каб. 38
м.Полтава, вул. Миру, буд.3
м. Суми, вул. Кооперативна, буд.1
Реєстраційне досьє від 22.08.2018 № 2208/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, селище Вознесенське, вул.
Вознесенська, буд. 35
Ідентифікаційний код: 38341981
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна
справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна, буд. 110
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, селище Вознесенське, вул. Вознесенська,
буд. 35
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Тімірязевка, вул. Миру, буд. 16
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Дорошівка, вул. Лісова, буд. 2
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Мартинівське, вул. БОС-2, буд. 8, кв.7
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Новогригорівка,
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вул. Самосьонків, буд. 107-А
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Прибужани, вул. Одеська, буд. 2
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Дмитрівка, вул. Шкільна, буд. 12
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Бузьке, вул. Отамана Григор'ева, буд. 329,
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Новосілка, вул. Центральна, буд. 10
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Ракове, вул. Кольчака, буд. 36
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Щербані, вул. Меліоративна, буд. 14
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Яструбинове, вул. Центральна, буд. 4
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Білоусівка, вул. Димитрова, буд. 7
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Щербанівське, вул. Центральна, буд. 7
Реєстраційне досьє від 22.08.2018 № 2208/04-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)

47 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
"МІСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Шевченка, буд. 69
Ідентифікаційний код: 01994600
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю бактеріологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, організація і управління охороною здоров'я, педіатрія,
рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська
справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, сестринська справа, медична
статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд. 49
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Вернадського, буд. 10
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 155
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Шевченка, буд. 69
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 56а
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 63
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Некрасова, буд. 80
Київська обл., м.Біла Церква, вул. некрасова, буд. 30
Реєстраційне досьє від 22.08.2018 № 2208/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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48 ФОП Ващенко Владислав Миколайович
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бориспіль, вул. Сосюри, буд. 12
Ідентифікаційний код: 3204812674
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. О.Пчілки, буд.5, оф. 267
Реєстраційне досьє від 22.08.2018 № 2208/07-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)

49 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
БАЙКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Шляхтинці,
вул. Джерельна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 40247577
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, акушерська справа,
стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Курники, вул. Т.Шевченка, буд. 49
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Козацька, буд. 7
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Стегниківці, вул. І.Франка, буд. 115А
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Лозова, вул. Грушевського, буд. 63
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Дубівці, вул. Шевченка, буд. 5
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Шляхтинці, вул. Джерельна, буд. 1
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, буд. 43
Реєстраційне досьє від 22.08.2018 № 2208/09-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)
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50 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
СТАНИШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження:
Житомирська
обл.,
Житомирський
р-н,
с.Зарічани,
пров.Шкільний, буд. 8-Б
Ідентифікаційний код: 41382677
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, лабораторна справа
(клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Піски, вул. Шкільна, буд. 15
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. О.Незнайко, буд. 42
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, пров, Шкільний, буд. 8Б
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Лука, вул. Генерала Вахнюка, буд. 1
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Ліщин, вул. Л.Українки, буд. 2А
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Слобода-Селець, вул. Свідерської, буд. 27
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Туровець, вул. Шкільна, буд. 1
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бистрі, вул. П.Соломко, буд. 28
Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Млинище, вул. Набережна, буд. 2
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Скоморохи, вул. Дружби, буд. 7
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, вул. Б.Тена, буд. 72
Реєстраційне досьє від 22.08.2018 № 2208/10-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 Поліщук Людмила Володимирівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Нетішин, вул. Енергетиків, буд. 20
Ідентифікаційний код: 3010103860
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика, функціональна діагностика
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., м.Нетішин, вул. Лісова, буд. 1
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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52 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БУЧАНСЬКИЙ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР"
БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Київська обл., м.Буча, вул. Польова, буд. 21/10
Ідентифікаційний код: 42081679
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, наркологія, неврологія,
онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, урологія, терапія,
хірургія, фтизіатрія, ендоскопія, функціональна діагностика, рентгенологія, ультразвукова
діагностика, клінічна лабораторна діагностика, дитяча неврологія, дитяча психіатрія,
дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа,
рентгенологія, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Буча, вул. Б.Хмельницького, 2
Київська обл., м.Буча, вул. Польова, буд.21/10
Київська обл., м.Буча, вул. Пушкінська, 59б
Київська обл., м.Буча, вул. Шевченка, 52
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/04-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)

53 КОМУНАЛЬНА МЕДИЧНА УСТАНОВА "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
МІСТА КРАМАТОРСЬКА"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 17
Ідентифікаційний код: 42170577
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, епідеміологія, неонатологія, неврологія, терапія, офтальмологія,
ультразвукова діагностика, дитяча анестезіологія, клінічна лабораторна діагностика; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
сестринська справа (операційна), акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 17
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/05-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)

54 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРВІН
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ЛАЙФ-НАДІЯ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 19-А
Ідентифікаційний код: 41782124
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, генетика медична, генетика
лабораторна; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. М.Кривоноса, буд. 19-а
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/06-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)

55 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КОЛОМИЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м.Коломия,
вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 32
Ідентифікаційний код: 39007143
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, загальна практика сімейна медицина, терапія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. В'ячеслава Чорновола, буд.32
Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Крушельницьких, 28
Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Леонтовича, 26а
Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Шевченка, буд.38
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/07-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)

56 ФОП Тягун Ольга Ігорівна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Зодчих, буд. 20, кв. 118
Ідентифікаційний код: 3176717820
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, буд. 38а
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/08-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)

57 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧУПАХІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження:
Сумська
обл.,
Охтирський
р-н,
смт
Чупахівка,
вул.Воздвиженська, буд.23
Ідентифікаційний код: 41861296
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Новопостроєне, вул. Шкільна, буд.2-б
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Лантратівка, вул. Лебединська, буд.18-г
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Грінченкове, вул. Шкільна, буд.8
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Оленинське, вул. Будильська, буд.2-а
Сумська обл., Охтирський р-н, с-ще Чупахівка, вул. Воздвиженська, буд. 23
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Духовниче, вул. Духовнича, буд.16-а
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/09-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)

58 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №1 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Буди, вул. Фаянсовщик,
буд. 5
Ідентифікаційний код: 38743499
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Харківський р-н, с. Ржавець, вул. Залізнична, 9а
Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148
Харківська обл., Харківський р-н, м. Південне, вул. 1 Травня, 104/вул.Кнорозова, 60
Харківська обл., Харківський р-н, смт Буди, вул. Фаянсовщик, буд.5
Харківська обл., Харківський р-н, смт Бабаї, вул. Командарма Шумілова, 81

32
Харківська обл., Харківський р-н, смт Покотилівка, вул. Незалежності, 37
Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий, вул. Височанський шлях, 4
Харківська обл., Харківський р-н, с. Кринички, пров. Котляревського, 29
Харківська обл., Харківський р-н, с. Селекційне, вул. Овочівників, 21
Харківська обл., Харківський р-н, смт Утківка, вул. Слобожанська, 70
Харківська обл., Харківський р-н, с. Яковлівка, вул. Ювілейна, 4
Харківська обл., Харківський р-н, смт Березівка, вул. Кооперативна, 5/вул. Світла, 2
Харківська обл., Харківський р-н, с. Верхня Озеряна, вул. Мічуріна, 2б
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БАШТАНСЬКОГО
РАЙОНУ" БАШТАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Баштанський р-н, м.Баштанка,
вул. Ювілейна, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38313781
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Кашперо-Миколаївка, вул. Центральна, буд. 6
Миколаївська обл., Баштанський р-н, м. Баштанка, вул. Ювілейна, буд. 3
Миколаївська обл., Баштанський р-н, м. Баштанка, вул. Олександра Сизоненка, буд.
1б
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Виноградівка, вул. Миру, буд. 70
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Інгулка, вул. Садова, буд. 23
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Новоєгорівка, вул. Л. Українки, буд. 57
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Новосергіївка, вул. Центральна, буд. 15
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Тарасівка, вул. Будівельників, буд. 45
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Костичі, вул. Івана Франка, буд. 8
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Плющівка, вул. Садова, буд. 53
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Шевченко, вул. Лугова, буд. 4
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Піски, вул. Центральна, буд. 45
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Новоукраїнка, вул. Шкільна, буд. 36
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Старогорожене, вул. Молодіжна, буд. 2 а
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Новопавлівка, вул. Шкільна, буд. 27
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Новоолександрівка, вул. О.Сизоненка,
буд. 47 а
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Новоіванівка, вул. Одеська, буд. 8
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Новогеоргіївка, вул. Центральна, буд. 32
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Явкине, вул. Грушевського, буд. 44
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Лоцкине, вул. Ювілейна, буд. 23
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Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Перемога, вул. Чорноморська, буд. 2
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Мар’ївка, вул. Шкільна, буд. 2
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Христофорівка, вул. Інгульська, буд. 84
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Андріївка, вул. Перемоги, буд. 19
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Добре, вул. Центральна, буд. 35
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Добра Криниця, вул. Шкільна, буд. 23
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Єрмолівка, вул. Молодіжна, буд. 36
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Лук’янівка, вул. Центральна, буд. 13
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Привільне, вул. Пегова, буд. 27
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/13-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)

60 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КАХОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КАХОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Каховка, вул. Михайла Жука, буд. 36
Ідентифікаційний код: 38740016
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, хірургія, дитяча офтальмологія,
ультразвукова діагностика, неврологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа,
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Роздольне,вул. Херсонська, буд.11
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Архангельська Слобода вул. Шкільна, буд.43
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Дмитрівка вул.Белінського, буд.22
Херсонська обл., Каховський р-н, с.м.т. Любимівка, вул. Лесі Українки, буд.69
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Коробки, вул. Південна, буд.1
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Волинське вул. 35 років Перемоги, буд.36
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Сергіївка вул. Центральна, буд.66
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Костогризово вул. Житомирська, буд.1-а
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Софіївка провулок Шкільний, буд.10
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Федорівка, вул. Тітова, буд.20
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Чорноморівка вул. Дружби, буд.9
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Цукури, вул. 50 років Перемоги, буд.16
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Семенівка вул. Шкільна, буд.24
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Чорнянка, вул. Російська, буд.1
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Зелений Під, вул. Перекопська, буд.1-а
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Василівка, провулок Сонячний, буд.12
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Малокаховка, провулок Центральний, буд.6
Херсонська обл., Каховський р-н, м. Каховка, вул. Соборності, буд.15
Херсонська обл., Каховський р-н, м. Каховка, вул. Велика Куликовська, буд.73
Херсонська обл., Каховський р-н, м. Каховка, вул. М.Жука, 36
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Новокам'янка вул. Каховська, буд.15
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Херсонська обл., Каховський р-н, м. Каховка, просп. Європейський, буд.18
Херсонська обл., Каховський р-н, м. Каховка, вул. М.Жука, 36
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Калинівка вул. Космонавтів, буд. 49
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Камишанка вул. Лук’яна Павлюка, буд.32
Херсонська обл., Каховський р-н, м. Каховка, вул. Велика Куликовська, буд.73
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Подівка вул. Чехова, буд.36
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Петропавлівка вул. Шкільна, буд.20-б
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Богданівка вул. Паркова, буд.5
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Вільна Україна вул. Каховська, буд.23
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Наталівка вул. Василя Симоненка, буд.15- а
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Сокирки вул. Першотравнева, буд.24
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Червоне Поділля вул. Кооперативна, буд.16
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/14-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

61 ФОП Федорейко Оксана Іванівна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків,
вул. В.Великого, буд. 8Б, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2942510683
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Й.Сліпого, буд. 1, каб. 106
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/15-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)

62 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я
ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, м. Великі Мости,
вул. Сагайдачного, буд. 39
Ідентифікаційний код: 41840992
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, педіатрія, неврологія, дерматовенерологія, терапія, терапевтична
стоматологія, стоматологія, рентгенологія, офтальмологія, ортопедія і травматологія,
ультразвукова діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна),
рентгенологія, лабораторна справа (клініка)
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за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Великі Мости, вул. Сагайдачного, буд.39
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

63 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧКАЛОВСЬКА
АМБУЛАТОРІЯ
ГРУПОВОЇ
ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" ЧКАЛОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ВЕСЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:
Запорізька
обл.,
Веселівський
р-н,
с.
Чкалове,
вул.Чкалова, буд.2А
Ідентифікаційний код: 42097453
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Чкалове, вул. Чкалова, буд. 2А
Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Зелений Гай, вул. Центральна, буд. 8
Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Корніївка, вул. Центральна, буд. 123А
Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Калинівка, вул. Молодіжна, буд. 19
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/18-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)

64 ФОП Бахталовський Андрій Богданович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Глінки, буд. 4А
Ідентифікаційний код: 3146804651
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Чернівці, просп. Незалежності, буд. 87
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/19-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)
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65 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПРАВОБЕРЕЖНА"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7
Ідентифікаційний код: 01204294
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
хірургія, терапія, урологія, ортопедія і травматологія, анестезіологія, неонатологія,
ендоскопія, кардіологія, інфекційні хвороби, онкологія, неврологія, нефрологія,
гематологія, ендокринологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, підліткова терапія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд.7
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд.9
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/20-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

66 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ТЯЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Теребля, вул. Центральна,
буд. 94
Ідентифікаційний код: 42043319
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: медична
статистика, сестринська справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа,
лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Глиняний, буд. 34
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Руня, буд. 62
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Бедевля, вул. Волошина, буд. 63
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Глибокий Потік, вул. Малий Боуц, буд. 170/4
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Лопухово, прис. Яблуниця,
вул. Полонинська 96
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Крива, вул. Народна, буд. 139
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Біловарці, вул. Центральна, буд. 44
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Ганичі, вул. Народна, буд. 125
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Ганичі, вул. Садова, буд. 165/а
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Колодне, вул. Центральна, буд. 75
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Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Красна, вул. Миру, буд. 169
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Глибокий Потік, вул. Центральна, буд. 78
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Лопухово, прис. Прочка, Борканюка, буд. 17
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Петрушів, вул. Л.Українки, буд. 1а
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Підплеша, вул. Народна, буд. 75
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Лопухово, вул. Центральна, буд. 102
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Терново, вул. Центральна, буд. 236
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Теребля, вул. Центральна, буд. 94
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Богдана Хмельницького,
буд. 29
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Богдана Хмельницького,
буд. 35
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Вонігово, вул. Головна, буд. 236
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Новобарово, вул. Рущака, буд. 134
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Дулово, вул. Вайди, буд. 115
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Чумальово, вул. Центральна, буд. 112
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Тисалово, вул. Шевченка, буд. 103
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Велика Уголька, вул. Центральна, буд. 50
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул. Шахтарська, буд. 28
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Вишоватий, вул. Партизанська, буд. 76а
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Топчино, вул. Центральна, буд. 304
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Новоселиця, вул. Борканюка, буд. 15
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Борканюка, буд. 9 Б
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Залізнична, буд. 19
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Тарасівка, вул. Центральна, буд. 141
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Тарасівка, вул. Гагаріна, буд. 59
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул. Борканюка, буд. 2
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Кричово, вул. Центральна, буд. 106
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Руська Мокра, вул. Миру, буд. 106
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Широкий Луг, вул. Івана Франка, буд. 3
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Пригідь, буд. 18
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Усть-Чорна, вул. Верховинська, буд. 133
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Нересниця, вул. Грушевського, буд. 80
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Німецька Мокра, вул. М.Терезії, буд. 60
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Нижня Апша, вул. Дібрівська, буд. 165 А
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Подішор, вул. Центральна, буд. 28 А
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Угля, вул. Центральна, буд. 14
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Мала Уголька, буд. 210
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Мираво, буд. 57 а
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Груники, буд. 407
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Дубове, вул. Миру, буд. 131
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Нижній Дубовець, вул. Шевченка, буд. 204
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Бобово, буд. 102
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Грушово, вул. Визволення, буд. 17
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Дубове, вул. Заводська, буд. 102
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Тересва, вул. Борканюка, буд. 5
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/21-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
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банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

67 ФОП Мінтенко Олександр Сергійович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Великий Кучурів,
пров. Польовий, буд. 3
Ідентифікаційний код: 3303308718
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Великий Кучурів, вул. Головна, буд. 34
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/22-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

68 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКАЛАПОДІЛЬСЬКЕ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ"
СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Борщівський р-н, смт Скала-Подільська,
вул. Грушевського, буд. 103
Ідентифікаційний код: 42269550
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, стоматологія, рентгенологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, медична
статистика, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Борщівський р-н, смт Скала-Подільська,
вул. Грушевського, буд.10
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Іванків
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Гуштин
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Підпилип'я
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Бережанка
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Нивра
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Вербівка
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Трійця
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Лосяч
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Залуччя
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Турильче
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/24-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
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рахунки територіальних органів Державного казначейства)

69 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" МУРАФСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Мурафа, вул. Жовтнева,
буд.26А
Ідентифікаційний код: 42303334
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Мурафа, вул. Жовтнева, 26А
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Довжок, вул. Мандибури, буд. 52А
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Клекотина, вул. Вишнева, буд.96
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/25-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)

70 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2 ІМ. СВЯТОЇ
АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, буд.
1
Ідентифікаційний код: 41479315
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, нефрологія,
хірургія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа
(операційна)
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, буд.1
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/26-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)
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71 ФОП Дубошей Олена Григорівна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 211В
Ідентифікаційний код: 2883516886
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, буд. 139,
прим. 8
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/27-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)

72 ФОП Гринів Михайло Миколайович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Рубана, буд. 7, кв.156
Ідентифікаційний код: 2363205412
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. Пулюя, буд. 15, прим. 176
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

73 ФОП Нечай Галина Володимирівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру,
буд. 6
Ідентифікаційний код: 3206003342
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, буд. 46, прим. 4
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/29-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
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

74 ФОП Стручков Олег Олегович
Місцезнаходження: м.Херсон, просп. 200 річчя Херсона, буд. 7, корп. 2, кв. 35
Ідентифікаційний код: 3281413991
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Херсон, вул. Покришева, буд. 45, корп. 4, кв. 4
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/30-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)

75 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРЕЗІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Береза, вул. Довженка, буд. 1Г
Ідентифікаційний код: 40269249
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа
(клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Береза, вул. Довженка, буд. 1Г
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Іващенкове, вул. Центральна, буд. 48
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Горіле, вул. Покровська, буд. 57
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Землянка, вул. Палагеї Бартош, буд. 63
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Обложки, вул. Коцеби, буд. 59
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Первомайське, вул. Братів Нарбутів, буд. 28А
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Кривенкове, вул. Колісніченко, буд. 49
Сумська обл., м.Глухів, вул. Києво-Московська, буд. 47
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Слоут, вул. Шкільна, буд. 18
Сумська обл., Глухівський р-н, с. Шевченкове, вул. Туманського, буд. 78
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/31-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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76 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"БЕРШАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ"

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н, м.Бершадь, вул. Будкевича,
буд. 2
Ідентифікаційний код: 36834023
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа
(клініка), медична статистика, медико-профілактична справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Маньківка, вулиця Шкільна, будинок 24 А
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Глинське, вулиця Соборності, будинок 50
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Вовчок, вулиця Дружби, будинок 32
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Бирлівка, вулиця Вишнева, будинок 213 А
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Березівка, вулиця Гагаріна, будинок 17
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Яланець, вулиця Сонячна, будинок 54
Вінницька обл., Бершадський р-н, місто Бершадь, вулиця Будкевича, будинок 2
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Баланівка, вулиця Набережна, будинок 3
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Війтівка, вулиця Соборна, будинок 51
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Дяківка, вулиця Олени Чухнюк, будинок 5
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Михайлівка, вулиця Скалецького, будинок 4
Вінницька обл., Бершадський р-н, село М’якохід, вулиця Гагаріна, будинок 2
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Осіївка, вулиця Центральна, будинок 102
Вінницька обл., Бершадський р-н, село П’ятківка, вулиця Миру, будинок 202
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Сумівка, вулиця Центральна, будинок 45
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Тернівка, вулиця Святкова, будинок 1
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Устя, вулиця Перемоги, будинок 61
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Флорино, вулиця Чкалова, будинок 58 А
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Велика Киріївка, вулиця Шевченка,
будинок 75 А
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Теофилівка, вулиця Котовського, будинок 25
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Шляхова, вулиця Кавуна, будинок 32
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Серебрія, вулиця, Гагаріна, будинок 14
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Романівка, вулиця Соборна, будинок 1
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Поташня, вулиця Незалежності, будинок 21
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Мала Киріївка, вулиця Солтановського,
будинок 1
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Лугова, вулиця Свободи, будинок 1
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Лісниче, вулиця Перемоги, будинок 1/7
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Ставки, вулиця Гагаріна, будинок 1
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Голдашівка, вулиця Соборна, будинок 1 А
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Тирлівка, вулиця Центральна, будинок 22
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Шумилово, вулиця Шевченка, будинок 70 Б
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Завітне, вулиця Шевченка, будинок 55
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Крушинівка, вулиця Подільська,
будинок 26 А
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Красносілка, вулиця Незалежності,
будинок 38 А
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Кошаринці, вулиця Лесі Українки,
будинок 39 А

43
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Кидрасівка, вулиця Ковальчука, будинок 5
Вінницька обл., Бершадський р-н, село Серединка, вулиця Маковійчука, будинок 3
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/32-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)

77 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., Валківський р-н, м. Валки, пров. Майський, буд.
34
Ідентифікаційний код: 37948306
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Валківський р-н, смт. Ков’яги, вул. Харківська, буд. 3
Харківська обл., Валківський р-н, с. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 3
Харківська обл., Валківський р-н, с. Черемушна, вул. Широка, буд. 22
Харківська обл., Валківський р-н, с. Перекіп, вул. Валківська, буд. 55
Харківська обл., Валківський р-н, с. Добропілля, вул. Зарічна, буд. 9
Харківська обл., Валківський р-н, с. Минківка, вул. Центральна, буд. 1
Харківська обл., Валківський р-н, с. Кобзарівка, вул. Центральна, буд. 9
Харківська обл., Валківський р-н, с. Благодатне, вул. Перемоги, буд. 12
Харківська обл., Валківський р-н, с. Мельникове, вул. Шкільна, буд. 6
Харківська обл., Валківський р-н, с. Заміське, вул. Центральна, буд. 21
Харківська обл., Валківський р-н, с. Литвинівка, вул. Центральна, буд. 34
Харківська обл., Валківський р-н, с. Гонтів Яр, вул. Першотравнева, буд. 17
Харківська обл., Валківський р-н, с. Сидоренкове, вул. Центральна, буд. 7
Харківська обл., Валківський р-н, с. Серпневе, пров. Новий, буд. 1
Харківська обл., Валківський р-н, с. Новий Мерчик, пров. Аптечний, буд. 9
Харківська обл., Валківський р-н, с. Гринців Ріг, вул. Центральна, буд. 26
Харківська обл., Валківський р-н, смт. Старий Мерчик, вул. Центральна, буд. 13
Харківська обл., Валківський р-н, с. Високопілля, вул. Молодіжна, буд. 5
Харківська обл., Валківський р-н, с. Велика Губщина, вул. Сонячна, буд. 2А
Харківська обл., Валківський р-н, с. Сніжків, вул. Надії, буд. 18Б
Харківська обл., Валківський р-н, м. Валки, пров. Майський, буд. 34
Харківська обл., Валківський р-н, с. Огульці, вул. імені Холодного, буд. 26
Харківська обл., Валківський р-н, с. Шарівка, вул. Центральна, буд. 48
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/33-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
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

78 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець,
вул. Видинівського, буд. 22
Ідентифікаційний код: 38541220
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Заволока, вул. Миру, буд. 2 Б
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Череш, вул. Центральна, буд. 58
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Кам’яна, вул. Шевченка, буд. 2
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Глибочок- Кам’янський,
вул. Яремчука, буд. 1
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, смт Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре,
буд. 15
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, смт. Красноїльськ, вул. Василя Александрі,
буд. 56
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Стара Красношора, вул. А.Міцкевича,
буд. 59
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Михальча, вул. Шкільна, буд. 2 А
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Великий Кучурів, вул. Головна, буд. 76
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Спаська, вул. Героїв Майдану, буд. 33 Б
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Верхні Петрівці, вул. Ольги Кобилянської,
буд. 17
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Нижні Петрівці, вул. Головна, буд. 5
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Аршиця, вул. Іоанна Павла, буд. 19
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Ропча, вул. М.Емінеску, буд. 73
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Старі Бросківці, вул. Шевченка, буд. 84
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Тисовець, вул. Пантівська, буд. 56
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Снячів, вул. Головна, буд. 3
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Глибочок, вул. Головна, буд. 3
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Дубове, вул. Героїв Майдану, буд. 50
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Панка, вул. Головна, буд. 65
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, вул. Видинівського, буд. 22
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Банилів-Підгірний, вул. Головна, буд. 195
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Банилів-Підгірний, вул. Полянівська,
буд. 25
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Бобівці, вул. Нижня Козаківська, буд. 1А
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Зруб-Комарівці, вул. Шевченка, буд. 31 А
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Костинці, вул. Головна, буд. 23
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Ясени, вул. Лісна, буд. 2
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Годилів, вулиця Центральна, буд. 53
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Заболоття, вул. Буковинська, буд. 57
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Старі Бросківці, вул. Миколайчука, буд. 1
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Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Стара Жадова, вул. Головна, буд. 18 А
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Стара Жадова, вул. Майданівська,
буд. 11 В
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Дібрівка, вул. Головна, буд. 41
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Давидівка, вул. Миру, буд. 30
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Давидівка, вул. Кобилянської, буд. 94
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Комарівці, вул. Центральна, буд. 1
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Слобода-Комарівці, вул. Головна, буд. 34
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Буденець, вул. Центральна, буд. 11
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Нові Бросківці, вул. Сторожинецька,
буд. 27
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Старі Бросківці, вул. Українська, буд. 88
Реєстраційне досьє від 23.08.2018 № 2308/35-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)

79 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦІ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Замостянська, буд. 18
Ідентифікаційний код: 26244596
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа,
акушерська справа,
рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Стеценка, буд.48
м.Вінниця, вул. Замостянська, буд.18
м.Вінниця, вул. Київська, буд.68
м.Вінниця, вул. С.Зулінського, буд.37
м.Вінниця, вул. Станіславського, буд.36
Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 2908/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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80 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЧЕМЕРОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт Чемерівці,
вул. Центральна, буд. 61Г
Ідентифікаційний код: 38195551
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Слобідка Скипчанська вул. М. Івахова, 14
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Гайове вул. Центральна, 42
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Завадівка вул Шевченка, 12
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Андріївка вул. А. Бринського, 96
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Збриж, вул. Замкова 2а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Залісся вул. Широка, 50
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Вільхівці вул. Горького, 3а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Слобідка Смотрицька вул. Подільська, 29
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Велика Зелена вул. Центральна, 5
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Вівся вул. Миру, 46а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Кугаївці вул. Героїв АТО, 42
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Ружа вул. Коробчука, 36
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Садове вул. Садова, 2
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Почапинці вул. Грушевського,
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Драганівка вул. Центральна, 124
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Нова Гута вул. Вишнева, 30
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт. Чемерівці вул. Центральна, 61г
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Летава, вул. Бойка, 60
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Черче, вул. Шевченка, 84
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Вікторівка вул. Мічуріна, 37
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Закупне, вул. Центральна, 9а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Криків вул. 40 - річчя Перемоги, 25а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Свіршківці вул. Лесі Українки, 35
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Кутківці, Чайковського, 6
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Біла, вул. Б. Хмельницького, 1
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Гуків, вул. Подільська, 31
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Чорна, вул. Центральна, 42
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Сокиринці, вул. Центральна, 4
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Вишнівчик, вул. Лікарняна, 4а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Зарічанка, вул. Гусятинське шосе, 1
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Ямпільчик, вул Центральна, 68
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Юрківці вул. Центральна, 43а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Теремківці вул. Чкалова, 26б
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Хропотова пров. Б. Мельника, 11
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Жердя, вул. Баннікова, 1
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Дубівка вул. Пенкальського, 4
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Мала Зелена вул. Першотравнева, 30а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Голенищево вул. Гагаріна, 6/2
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Романівка пров. Шкільний, 5/1
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Гусятин вул. Центральна, 4а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Демківці вул. Дружби, 55

47
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Кузьмінчик вул. І. Франка, 25
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Бережанка вул. Центральна, 61а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Кормильче вул. Центральна, 3б
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Лісогірка вул. Лісова, 31
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Мала Бережанка вул. Центральна, 12
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Мар'янівка вул. Молодіжна, 2а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. П'ятничани вул. Першотравнева 4
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Пукляки вул. Героїв Майдану, 29
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Антонівка вул. Центральна, 19
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Івахнівці вул. Центральна, 17а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Карачківці вул. Перемоги, 1а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Шидлівці вул. Центральна, 30а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Чагарівка вул. Центральна, 31
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Михайлівка вул. Комарова,10
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Жабинці вул. Терешкової, 1
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Степанівка вул Першотравнева, 1
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Цикова вул. Б. Хмельницького, 31/1
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Боднарівка вул. Садова, 1а
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Залуччя вул. Б. Хмельницького, 18
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Красноставці вул. Перемоги, 6
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Кочубіїв вул. Подільська, 1б
Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/07-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)

Всього: 80 справ

Заступник Міністра

Бондар В.Є. 200 08 17

Роман ІЛИК

