ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
13.09.2018 № 1665

Перелік суб'єктів господарської діяльності, за заявами яких прийнято
рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з
медичної практики
1 ФОП Оленич Вікторія Олександрівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Годовиця, вул. І.Франка,
буд. 10
Ідентифікаційний код: 2981019123
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, просп. Вольського, буд. 9Б
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 01/0309-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

2 ФОП Бурма Марина Олексіївна
Місцезнаходження: Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець,
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 25, кв. 9
Ідентифікаційний код: 3002708600
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець, пл. Свободи, буд. 10
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 02/0309-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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3 ФОП Булигін Сергій Олександрович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Базарна, буд. 28, кв. 22
Ідентифікаційний код: 2403512933
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, пров. Жукова Віце-Адмірала, буд. 4
Реєстраційне досьє від 04.09.2018 № 02/0409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

4 ФОП Слободянюк Тетяна Миколаївна
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Тутовичі, вул. І.Наумця,
буд. 13
Ідентифікаційний код: 3205109026
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Тутовичі, вул. Миру, буд. 14А
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 03/0309-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

5 ФОП Задорожнюк Ірина Равільєвна
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Чернігівська, буд. 9-В, кв. 36
Ідентифікаційний код: 2982201763
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
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за місцем провадження діяльності

м.Одеса, просп. Небесної Сотні, буд. 3-А, корп. 2, прим. 3
Реєстраційне досьє від 04.09.2018 № 03/0409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

6 ТОВАРИСТВО
"ХАЙ.ДЕНТАЛ"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Тургенівська, буд. 30, прим. 2
Ідентифікаційний код: 42327182
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа,
ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Тургенівська, буд. 30, прим. 2
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 0309/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

7 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БІЛОГІРСЬКОГО
РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Білогір'я, вул. Миру,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 38297440
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Сивки, вул. І. Франка,23
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Жемелинці, вул. Шевченка,1
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Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Карпилівка, вул. Дем’янчука, 3
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Зіньки, вул. Майборського, 37а
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Шимківці, вул. Піддубинська,1
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Кур’янки, вул. Десятинська, 40/1
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. В’язовець, вул. Центральна,53
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Весняне, вул. Центральна,34
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Окіп, вул. Шевченка,53
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Йосипівці, вул. Центральна,19
Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Білогір’я, вул. Миру,1
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Довгалівка, вул. Незалежності,3
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Залужжя, вул. Нова,2
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Денисівка, вул. Садова,3
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Гулівці, вул. Миру,11
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Соснівка, вул. Центральна,44
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Хорошів, вул. Центральна,51
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Козин, вул. Шкільна,3
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Миклаші, вул. Центральна,6
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Коритне, вул. Центральна,7
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Велика Боровиця, вул. Шевченка,34
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Паньківці, вул. Шевченка,11
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Норилів, вул. Сагайдачного,23а
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. м. Боровиця, вул. Омельчука, 17б
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Карасиха, вул. Зелена,26
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Мокроволя, вул. Шевченка,42
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Степанівка, вул. Центральна,47
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Малі Калетинці, вул. Весняна,3
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Семенів, вул. Центральна,38
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Сушівці, вул. Центральна,8
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Кащенці, вул. Долинська,59
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Корниця, вул. Шляхова,1
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Лепесівка, вул. Гончарова,20
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Воробіївка, вул. Центральна,7
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Квітневе, вул. Садова,8
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Погорільці, вул. Шевченка,35
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Вільшаниця, вул. Горинська,20
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Варивідки, вул. Садова,25
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Вікнини, вул. Миру,45
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Юрівка, вул.Молодіжна, 1
Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Ямпіль, вул. Чернавіна,52
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с.Переросле, вул.Центральна, 23
Хмельницька обл., Білогірський р-н, с. Ставищани, вул.Молодіжна, 3
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 0309/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

8 ФОП Волошин Володимир Климентійович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, село Пудліці,
вул. Ленінградська, буд.13 А
Ідентифікаційний код: 1701405659
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, офтальмологія, ультразвукова
діагностика, отоларингологія, дитяча отоларингологія, дитяча психіатрія, неврологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, буд. 67
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 0309/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

9 ФОП Етуру Любов Олександрівна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Теплик, вул. Горького, буд. 8
Ідентифікаційний код: 2450408462
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Теплик, вул. Незалежності, буд. 22
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 0309/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
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код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 М.ВІННИЦІ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Магістратська, буд. 44
Ідентифікаційний код: 38055061
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, рентгенологія, акушерство і гінекологія, фізіотерапія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська
справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Вінниця, вул. Черняховського, буд. 82
м.Вінниця, вул. Магістратська, буд. 44
м.Вінниця, вул. Радіона Скалецького, буд. 33а
м.Вінниця, вул. Магістратська, буд. 37
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 0309/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

11 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, просп. Героїв Сталінграду, буд.12
Ідентифікаційний код: 22645921
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча гінекологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, лікувальна фізкультура, дитячі інфекційні хвороби,
клінічна лабораторна діагностика, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія,
дитяча офтальмологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, дитяча
хірургія, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
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м.Харків, просп. Героїв Сталінграду, буд.12
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 04/0309-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

12 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 16" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Луї Пастера, буд. 2
Ідентифікаційний код: 31939013
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, бактеріологія, дитяча
гінекологія, дитяча гастроентерологія, дитяча кардіоревматологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, дитяча неврологія, дитяча стоматологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, рентгенологія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, дитяча хірургія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, лабораторна
справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Луї Пастера, буд.2
м.Харків, вул. Плиткова, буд.4/3
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 04/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

13 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХОТИНСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ"
ХОТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Хотинський р-н, м.Хотин, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 4
Ідентифікаційний код: 38231128
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 молодших спеціалістів з медичною освітою:
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сестринська справа, медична статистика, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Корнеіпти, вул. Незалежності, 6
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Ворничани, вул. Перемоги, 1
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Каплівка, вул. Українська, 16в
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гринячка, вул. Катерини Спатар, 11
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Пашківці, вул. Головна, 40
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Недобоївці, вул. Головна, 45
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Малинці, вул. І. Франка, 5
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Крутеньки, вул. Головна, 45
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Круглик, вул. Павла Величко, 6
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Рашків, вул. Головна, 2
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Керетенці, вул. Головна, 16
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Рукшин, вул. Головна, 32
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Зарожани, вул. Територія цукрового заводу
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Долиняни, вул. Косовського
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Грозинці, вул. Дружби, 7
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Владична, вул. Шевченка, 65
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Білівці, вул. Головна, 7
Чернівецька обл., Хотинський р-н, м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Колінківці, вул. Головна, 86
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Брідки, вул. Лісна, 30
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Пригородок, вул. Молодіжна, 3
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Рухотин, вул. Головна, 21
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Ярівка, вул. Головна, 5
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Чепоноси, вул. Головна, 10
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Санківці, вул. Головна, 110
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Зелена Липа, вул. Головна
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Данківці, вул. Св. Покровська, 58
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Перебиківці, вул. Шевченка, 50а
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 4
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Орестівка, вул. Річна, 7а
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Бочкіці, вул. Хотинська, 21
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Блищадь, вул. 28 червня, 26
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Атаки, вул. Терешкової, 4
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, вул. Кузьми Галкіна, 34а
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Ширівці, вул. Головна, 8
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Шилівці, вул. Миру, 53
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Ставчани, вул. Адажія, 42
Реєстраційне досьє від 04.09.2018 № 0409/06-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
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

14 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 12" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд. 153
Ідентифікаційний код: 24270460
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча гінекологія, педіатрія,
дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, рентгенологія, ультразвукова
діагностика, дитяча хірургія, дитяча гастроентерологія, функціональна діагностика, клінічна
лабораторна діагностика, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, рентгенологія, медична статистика, лабораторна справа
(клініка)
за місцем провадження діяльності

м.Харків, просп. Московський, буд. 153
м.Харків, просп. Московський, буд. 151
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 05/0309-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

15 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮБЕШІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Любешівський р-н, смт Любешів,
вул. Незалежності, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38373547
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 молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа,
акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Любешівський р-н, с. Підкормілля, вул. Молодіжна, буд.8
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Шлапань, вул. Гірська, буд. 7
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Дольськ, вул. Незалежності, буд. 79
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Волинська обл., Любешівський р-н, с. Щитинь, вул. Жовтнева, буд. 21
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Березна Воля, вул. Л.Українки, буд. 41
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Судче, вул. Ланевича, буд. 12а
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Мала Глуша, вул. Л.Українки, буд. 33
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Міжгайці, вул. Міжгайська, буд. 2
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Залізниця, вул. Т.Шевченка, буд. 2
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Пожіг, вул. Першотравнева, буд. 3
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Лобна, вул. Федорова, буд. 51
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Селісок, вул. Незалежності, буд. 7
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Рудка, вул. Вишнева, буд. 3
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Зарудчі, вул. Берегова, буд. 52
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Седлище, вул. В.Григорука, буд. 29
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Угриничі, вул. Старе Грабово, буд. 40
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Березичі, вул. Поліська, буд.28
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Нові Березичі, вул. Вишнева, буд. 7
Волинська обл., Любешівський р-н, смт Любешів, вул. Незалежності, буд. 3
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Бучин, вул. Ординська, буд. 2а
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Мукошин, вул. Поліська, буд. 5
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Віл, вул. Незалежності, буд. 29
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Любешівська Воля, вул. Незалежності, буд. 2
Волинська обл., Любешівський р-н, с. В′язівне, вул. Т.Шевченка, буд. 12
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Бихів, вул. Незалежності, буд. 25
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Ветли, вул. Незаленості, буд. 133
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Велика Глуша, вул. Лесі Українки, буд. 3
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Залаззя, вул. Малієвського, буд. 33
Волинська обл., Любешівський р-н, с.Бірки, вул. Поліська , буд. 69
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Діброва, вул. Дібровська, буд. 20
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Люб’язь, вул. Перемоги, буд. 5
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Невір, вул. Бубала, буд. 4
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Люботинь, вул. Лісова, буд. 22
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Цир, вул. Героїв Майдану, буд. 7
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Хоцунь, вул. Колгоспна, буд. 5
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Гірки, вул. Центральна, буд. 78
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Витуле, вул. Лісова, буд. 10
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Заріка, вул. Зарічна, буд. 47
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Лахвичі, вул. Центральна, буд. 72
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Хутомир, вул. Травнева, буд. 4
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Погулянка, вул. Л.Українки, буд. 36
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Проходи, вул. Л.Українки, буд. 3
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Великий Курінь, вул. Незалежності, буд. 92
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Деревок, вул. Поліщука, буд. 12
Волинська обл., Любешівський р-н, с. Сваловичі, вул. Центральна, буд. 5
Реєстраційне досьє від 04.09.2018 № 05/0409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

11
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

16 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХОРОЛЬСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ХОРОЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. М.Полонського,
буд. 34
Ідентифікаційний код: 38459325
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Грушине, вул. Шевченка, буд. 38
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Павлівка, вул. Першотравнева, буд. 12
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Покровська Багачка, вул. Дружби, буд. 5
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Покровська Багачка, вул. Шкільна, буд. 29
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Новачиха, вул. Кірова, буд. 10
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Кузубівка, вул. Шевченка, буд. 21
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Бригадирівка, вул. Шкільна, буд. 13
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вербине, вул. Гагаріна, буд. 10
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Демина Балка, вул. Коцюбинського, буд. 3
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вишняки, вул. Шевченка, буд. 5
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Тарасівка, вул. Фестивальна, буд. 3
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Єрківці, вул. Панаса Мирного, буд. 12
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Березняки, вул. Л.Українки, буд. 21
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Софине, вул. Франка, буд. 4б
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Новоаврамівка, вул. Шкільна, буд. 34а
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Єньки, вул. Вишнева, буд. 42
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. В.Попівка, вул. Миру, буд. 1
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Андріївка, вул. Миру, буд. 33
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Ковтуни, вул. Центральна, буд. 15в
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Наталівка, вул. Молодіжна, буд. 10а
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Штомпелівка, вул Центральна, буд. 48
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Хвощівка, вул. Комарова, буд. 41
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Петракіївка, вул. Центральна, буд. 23
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Глибока Долина, вул. Шкільна, буд. 22
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Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. М. Полонського, буд. 11/1
Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. М. Полонського, буд. 34
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вишневе, вул. Центральна, буд. 14
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Мелюшки, вул. Боровиковського, буд. 4
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни, вул. Берегова, буд. 5а
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі, вул. Заводська, буд. 16
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Новоіванівка, вул. Центральна, буд. 142
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Кривці, вул. Гурова, буд. 79 б
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Орликівщина, вул. Молодіжна, буд. 30/2
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Ялосовецьке, вул. Центральна, буд. 132
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Мусіївка, вул. Молодіжна, буд. 7
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Лагодівка, вул. Шевченка, буд. 23
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Шишаки, вул. Шевченка, буд. 35
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Ковалі, вул. Миру буд. 105/27
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Хильківка, вул. Шевченка, буд. 61
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Бовбасівка, вул. Шевченка, буд. 19а
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Трубайці, вул. Єршова, буд. 44
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Княжа Лука, вул. Незалежності, буд. 4
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Староаврамівка, вул. Шевченка, буд. 14
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Бутівці, вул. Грушева, буд. 6а
Реєстраційне досьє від 31.08.2018 № 05/3108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЗАЛІЩИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. Степана
Бандери, буд. 78
Ідентифікаційний код: 38044086
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 молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Садки, вул. Шкільна, буд. 1
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Блищанка, вул. Українська, буд. 23
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Дунів, вул. Центральна, буд. 10
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Зозулинці, вул. Шевченка, буд. 123
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Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Касперівці, вул. Горуса, буд. 3
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Колодрібка, вул. Жебарівка, буд. 158
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Лисівці, вул. Церковна , буд. 1
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Нирків, вул. Шевченка, буд. 21
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Новосілка, вул. Центральна, буд. 34
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Попівці, вул. Незалежності, буд. 57
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Торське, вул. Центральна, буд. 47
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Устечко, вул. Галицька, буд. 30
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Буряківка, вул. Українська, буд. 36а
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Рожанівка, вул. Кооперативна, буд. 1
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. Степана Бандери, буд. 78
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Слобідка, вул. Шевченка, буд. 24
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Солоне, вул. Кооперативна, буд. 1
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Шипівці, вул. Шевченка, буд. 4
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Угриньківці, вул. Шевченка, буд. 24
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Бедриківці, вул. Центральна, буд. 5
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Винятинці, вул. Центральна, буд. 3а
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Ворвулинці, вул. Надрічна, буд. 18
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Литячі, вул. Собкова, буд. 14
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Дзвиняч, вул. Східна, буд. 2
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Добрівляни, вул. Національного Відродження,
буд. 132
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Кулаківці, вул. Незалежності, буд. 1а
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Шутроминці, вул. Івана-Франка, буд. 1
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Ангелівка, вул. Галицька, буд. 39
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Бересток, вул. Шевченка, буд. 24
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Головчинці, вул. Головна, буд. 135
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Гиньківці, вул. Шевченка, буд. 44
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Глука, вул. Миру, буд. 12
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Харитонівці, вул. Українська, буд. 14
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Королівка, вул. Корольова, буд. 30
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Вигода, вул. Українська, буд. 8
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Виноградне, вул. Миру, буд. 1
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Дорогичівка, вул. Українська ,буд. 6
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Лисичники, вул. Горіс, буд. 9а
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Дуплиська, вул. Вереснева, буд. 12
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Зелений Гай, вул. Шевченка, буд. 1а
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Городок, вул. Незалежна, буд. 108
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Голігради, вул. Гагаріна, буд. 19а
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Ставки, вул. Прибережна, буд. 8
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Щитівці, вул. Центральна, буд. 26
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Свершківці, вул. Нагорянка, буд. 31
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Печорна, вул. Шевченка, буд. 43а
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Нагіряни, вул. Шевченка, буд. 31
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Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Мишків, вул. Михайлюка, буд. 25
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Синьків, вул. Центральна, буд. 23
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, смт Товсте, вул. Робітнича, буд. 1
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Хмелева, вул. Центральна, буд. 94
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Іване-Золоте, вул.. Шевченка, буд. 2
Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Поділля, вул. Зелена, буд. 126а
Реєстраційне досьє від 05.09.2018 № 0509/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

18 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЩИЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗАЛІЩИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики,
вул. Ст. Бандери, 86
Ідентифікаційний код: 02000659
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, медична психологія, наркологія, неврологія,
неонатологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, підліткова терапія,
педіатрія, психіатрія, дитяча психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа (операційна), лікувальна
справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), лабораторна
справа (гігієна), акушерська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м.Заліщики, вул. Степана Бандери, буд. 86
Реєстраційне досьє від 05.09.2018 № 0509/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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19 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЛИПОВОДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Липоводолинський р-н, смт Липова Долина,
вул. Лікарняна, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38661783
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 молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Побиванка, вул. Полтавська, буд. 10
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с.Яснопільщина, вул. Кувардіна, буд. 4
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Яганівка, вул. Демченка, буд. 9
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Подільки, вул. Паркова, буд. 11
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Довга Лука, вул. Дружби, буд. 40
Сумська обл., Липоводолинський р-н, смт Липова Долина, вул. Лікарняна, буд. 3
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Беєве, вул. Шевченка, буд. 13
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Берестівка, вул. Центральна, буд. 22
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Русанівка, вул. Зелена,буд. 1
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Капустинці, вул. Медична, буд. 2
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Саї, вул. Шкільна, буд. 60
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Синівка, вул. Миру, буд. 13
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Байрак, вул. Миру, буд. 4
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Семенівка, вул. Московська, буд. 3
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Галаївець, вул. Садова, буд. 2 а
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Підставки, вул. Миру, буд. 21
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Суха Грунь, вул. Першотравнева, буд. 5/2
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Кімличка, вул. Шкільна, буд. 2
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Колядинець, вул. Щастя, буд. 29
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Лучка, вул. Шевченка, буд. 2
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Мельники, вул. Молодіжна, буд. 2
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Московське, вул. Молодіжна, буд. 29
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Новосеменівка, вул. Першотравнева, буд. 11а
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Панасівка, вул. Шевченка, буд. 10
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Великий Ліс, вул. Леусенка, буд. 20
Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Яловий Окіп, вул. Гагаріна, буд. 26
Реєстраційне досьє від 05.09.2018 № 0509/05-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»
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банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

20 ФОП Чорний Віктор Васильович
Місцезнаходження: м.Житомир, майдан Польовий, буд. 13, кв. 4
Ідентифікаційний код: 3070307199
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Житомир, вул. Дмитра Донцова, буд. 1/11, прим. 39
Реєстраційне досьє від 05.09.2018 № 0509/09-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

21 ФОП Ялтонська Вікторія Вікторівна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Перемоги, буд. 116/1, кв. 78
Ідентифікаційний код: 2739211882
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю пульмонологія, професійна патологія; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, пров. Лабораторний, буд. 20
Реєстраційне досьє від 05.09.2018 № 0509/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛОГОВИЙ
КЛІНІЧНИЙ БУДИНОК №1 М.ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Мечнікова, буд. 8
Ідентифікаційний код: 01984292
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
неонатологія, анестезіологія, клінічна лабораторна діагностика, терапія, ультразвукова
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діагностика, епідеміологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна
справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Мечнікова, буд.8
Реєстраційне досьє від 05.09.2018 № 0509/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

23 ФОП Федиця Святослав Євстахович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Г.Хоткевича, буд. 44, кв. 40
Ідентифікаційний код: 2376106934
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Ставчани, вул. Шашкевича, буд. 30
Реєстраційне досьє від 04.09.2018 № 06/0409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

24 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
"КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Іванопілля, вул. Садова,
буд. 36 Б
Ідентифікаційний код: 37695958
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
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медицина, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Яблунівка, вул. Центральна, буд. 124
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Софіївка, вул. Дружби, буд. 2
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Куртівка, вул. Центральна, буд. 52
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Торське, вул. Ювілейна, 28
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Кіндратівка, вул. Заборського, буд. 13
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Тарасівка, вул. Московська, буд.75
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Нова Полтавка, вул. Широка, буд.75
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Миколайпілля, вул. Гагаріна, буд. 29
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Олександро - Калинове, вул. Шкільна, буд. 3
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с-ще Новодмитрівка, вул. Сонячна, буд. 10
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с-ще Бересток, вул. Восточна, буд. 28
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Іллінівка, вул. Адміністративна, буд. 42/3
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Плещіївка, вул. Степова, буд. 2/1
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с-ще Клебан-Бик, вул. Шкільна, буд. 6
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Новооленівка, вул. Спеціалістів, буд. 29
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Іванопілля, вул. Садова, буд. 36 б
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Предтечине, вул. Центральна, буд. 28а
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Віролюбівка, вул. Перемоги, буд. 66
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Білокузьминівка, вул. Садова, буд. 40
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Маркове, вул. Молодогвардійців, буд. 99
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Стара Миколаївка, вул. Вишнева, буд. (без №)
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Степанівка, вул. Квіткова, буд. 11
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Калинове, вул. Подольська, буд. 1
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с-ще Довга Балка, вул. Лісна, буд. 3а
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Олександро - Шультине, вул. Центральна,
буд. 44
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Диліївка, вул. Догаєва, буд. 79
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с-ще Стінки, вул. Зарічна, буд. 6
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Миколаївка, вул. Чкалова, буд. 3
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Полтавка, вул. Ювілейна, буд. 19
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Іванопілля, вул. Садова, буд. 3 б
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Зоря, вул. Каспійська, буд. 1а
Донецька обл., Костянтинівський р-н, с-ще Червоне, вул. Панфілова, буд.1
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 06/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

25 КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ-ПОЗАШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" №2 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Богдана Хмельницького,
буд. 66
Ідентифікаційний код: 41281069
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Богдана Хмельницького, буд. 66
Реєстраційне досьє від 31.08.2018 № 06/3108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

26 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
РОКИТНЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
"РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт Рокитне, вул. Вокзальна,
буд. 86
Ідентифікаційний код: 38486267
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 молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Рокитнянський р-н, смт Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 86
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Маківка, вул. Білоцерківська, буд. 6
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Насташка, вул. Центральна, буд. 4
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Синява, вул. Шевченка, буд. 74б
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Ольшаниця, вул. Центральна, буд. 1
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Ярослава Мудрого, буд. 9
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Запруддя вул. Шевченка, 2
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Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Телешівка, вул. Слобідська, буд. 5а
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Калинівка, вул. Молодіжна, буд. 2
Київська обл., Рокитнянський р-н, с.Шарки, вул. Перемоги, буд. 5
Київська обл., Рокитнянський р-н, с.Першотравневе, вул. Садова, буд. 27а
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Ромашки, вул. Виноградова, буд. 2а
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Нова Маківка, вул. Українська, буд. 61
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Савенці, вул. Шкільна, буд. За
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Троїцьке, вул. Лісова, буд. 2/1
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Бирюки, вул. Шкільна, буд. 5
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Бакумівка, вул. Перемоги, буд. 53а
Київська обл., Рокитнянський р-н, с.Бушеве, вул. Миру, буд. 2
Київська обл., Рокитнянський р-н, с, Пугачівка, вул. Соборна, буд. 19а
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Житні Гори, вул. Центральна, буд. 46
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Луб"янка, вул. Шкільна, буд. 19
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

27 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"

ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ДОПОМОГИ
МАР'ЇНСЬКОЇ

Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Мар'їнка, просп. Дружби,
буд. 22-А
Ідентифікаційний код: 37862491
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, клінічна лабораторна діагностика, функціональна діагностика,
неврологія, офтальмологія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Єлизаветівка, вул. Центральна, буд.90
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Степне, вул. Центральна, буд.2

21

Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Славне, вул. Вакацієнко, буд.8
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Костянтинівка, вул. Миру, буд.68-в
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Новомихайлівка, вул. Соборна, буд. 49
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Богоявленка, вул. Первомайська, буд.47
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Водяне, вул. Ювілейна, буд.43-а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Солодке, вул. Кринична, буд.24
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Успенівка, вул. Центральна, буд. 36-а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Березове, вул. Трудова, буд.2-а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Новоукраїнка, вул. Молодіжна, буд.15
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Максимівка, вул. Миру, буд. 18-а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Максимільянівка, вул. Центральна, буд. 100-а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Галицинівка, вул. Сонячна, буд.29
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Пречистівка, вул. Центральна, буд.48-а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Дачне, вул. Молодіжна, буд.2-б
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Зоряне, вул. Миру, буд.2-а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Костянтинопольське, вул. Острівська, буд.34-а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Катеринівка, вул. Центральна, буд.37-а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Лісівка, вул. Пушкіна, буд.26
Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Красногорівка, вул. Нахімова, буд.1е
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Карлівка, вул. Вишнева, буд.3/2
Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Мар’їнка, просп. Дружби, буд. 22 - А
Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Курахове, вул. Мечнікова, буд.14д
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Новоселидівка, вул. Миру, буд. 2
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Ізмайлівка, вул. Рєпіна, буд.30
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с. Вовченка; вул. Центральна,буд.60 -а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Павлівка, вул. Садова, буд., 67-а
Донецька обл., Мар'їнський р-н, с.Дальне, вул.Світла, буд.1-а
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №2"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Січеславський шлях,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 37906554
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, дитяча неврологія, хірургія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, дитяча отоларингологія, сурдологія, неврологія, офтальмологія,
фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика, професійна патологія, акушерство і
гінекологія, функціональна діагностика, рентгенологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа
(клініка), рентгенологія, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Січеславський шлях, буд. 1
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Менделєєва, буд. 21
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Звенигородська, буд. 17
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Колеусівська, буд. 12
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, смт Капнаухівка, вул. 1-й Кооперативний
провулок, буд. 11
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

29 ФОП Ярута Марина Юріївна
Місцезнаходження: Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, пров. Шевченка,
буд. 40
Ідентифікаційний код: 3297016585
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Березнівський р-н, м.Березне, вул. Ціолковського, буд. 2
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

30 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО

"ЦЕНТР
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ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"

ДОПОМОГИ

РОМАНІВСЬКОЇ

Місцезнаходження: Житомирська обл., Романівський р-н, смт Романів, вул. Медична,
буд. 2
Ідентифікаційний код: 38455645
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Романівський р-н, с. Старочуднівська Гута, вул. Перемоги, буд. 1
Житомирська обл., Романівський р-н, смт Романів, вул. Медична, буд. 2
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Печанівка, вул. Травнева буд. 2
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Врублівка, вул. Любарська , буд. 31а
Житомирська обл., Романівський р-н, смт Биківка, вул. Сонячна, буд. 3
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Лісна Рудня, вул. Лісова, буд. 48а
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Паволочка , вул. Лесі Українки, буд. 3
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Разіно, вул. Медична, буд. 4а
Житомирська обл., Романівський р-н, смт Романів, вул. Медична, буд. 2
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Романівка, вул. Транзитна, буд. 1
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Ягодинка, вул. Центральна, буд. 1В
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Хижинці , вул. Миру, буд. 5
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Товща, вул. Шкільна, буд. 49
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Химрич , вул. Панаса Мирного, буд. 1
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Ольшанка, вул. Лесі Українки, буд. 1
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Булдичів , вул. Шевченко, буд. 69
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Велика Козара, вул. Врублівська, буд. 1
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Бартуха , вул. Шевченко, буд. 14
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Прутівка , вул. Центральна, буд. 4
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Ясногород, вул. Тютіна, буд. 1
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Соболівка, вул. Путиліна, буд. 67
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Гремяче , вул. Шкільна, буд. 2
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Костянтинівка, вул. Весняна, буд. 7
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Карвинівка, вул. Шевченко, буд. 61
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Камінь, вул. Небесної Сотні, буд. 40 В
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Гордіївка, вул. Сільська, буд. 2
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Голубин, вул. Центральна, буд. 29
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Годиха, вул. Миру, буд. 8
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Гвіздярня, вул. Лісова, буд. 1
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Вільха, вул. Центральна, буд. 16
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Червоні Хатки, вул. Польова, буд. 6
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
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код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

31 ФОП Мельник Ольга Ігорівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Мечнікова, буд. 10, кв. 57
Ідентифікаційний код: 3117716703
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд. 75
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

32 ФОП Пархоменко Олена Станіславівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н,
м. Верхньодніпровськ, пров. Польовий, буд. 7
Ідентифікаційний код: 2295007349
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна,
буд. 23а
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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33 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Васильків, вул. Декабристів, буд. 87
Ідентифікаційний код: 38312395
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, загальна
практика - сімейна медицина, рентгенологія, педіатрія, терапія, дитяча отоларингологія,
медицина невідкладних станів, стоматологія, хірургія, клінічна лабораторна діагностика,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, лікувальна справа, лікувальна справа
(невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Васильківський р-н, с. Гвоздів, вул. Рацкевича буд. № 9/1
Київська обл., Васильківський р-н, с. Застугна, вул. Лесі Українки, буд. 43
Київська обл., Васильківський р-н, с. Степове, вул. Польова, буд. 9
Київська обл., Васильківський р-н, с. Залізне, вул. Мічуріна, буд. 3
Київська обл., Васильківський р-н, с. Устимівка, вул. Залізнична, буд. 14
Київська обл., Васильківський р-н, с. Мала Солтанівка, вул. Свободи, буд. 24
Київська обл., Васильківський р-н, с. Велика Солтанівка, вул. Свободи, буд. 34
Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицька, буд. 8
Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Центральна, буд. 59а
Київська обл., Васильківський р-н, селище Гребінки, вул. 1-го Травня, буд. 32а
Київська обл., Васильківський р-н, с. Барахти, вул. Михайлівська, буд. 53
Київська обл., Васильківський р-н, с. Рославичі вул. Спасо-Преображенська, буд. 5
Київська обл., Васильківський р-н, селище Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 53
Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, вул. Шевченка, буд. 1
Київська обл., Васильківський р-н, селище Калинівка, вул. Центральна буд. 86
Київська обл., Васильківський р-н, селище Дослідницьке, вул. Гарячкіна, буд. 4
Київська обл., Васильківський р-н, с. Ксаверівка, вул. Шевченка, буд. 10
Київська обл., Васильківський р-н, с. Варовичі, вул. Дружби буд. 1а
Київська обл., Васильківський р-н, с. Яцьки, вул. Паркова, буд. 16
Київська обл., Васильківський р-н, с. Лосятин, вул. Центральна, буд. 7
Київська обл., Васильківський р-н, с. Ковалівка, вул. Шевченка, буд. 24
Київська обл., Васильківський р-н, с. Устимівка, вул. Тромси, буд. 26
Київська обл., Васильківський р-н, с. Тростинка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2
Київська обл., Васильківський р-н, с. Мархалівка, вул. Шкільна, буд. 13
Київська обл., Васильківський р-н, с. Велика Вільшанка, вул. Центральна, буд. 15
Київська обл., Васильківський р-н, с. Кодаки, вул. Космонавтів, буд. 14
Київська обл., Васильківський р-н, с. Пологи, вул. Білоцерківська, буд. 12
Київська обл., Васильківський р-н, м. Васильків, вул. Декабристів буд. 87
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Київська обл., Васильківський р-н, с. Дзвінкове, вул. Грушевського, буд. 24
Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка вул. Київська буд. 19
Київська обл., Васильківський р-н, м. Васильків, військове містечко, буд. 11
Київська обл., Васильківський р-н, с. Тростинська Новоселиця, вул. Шевченко,
буд. 38-А
Київська обл., Васильківський р-н, с. Луб̓янка, вул. Центральна буд. 53янка, вул. Центральна буд. 53
Київська обл., Васильківський р-н, м. Васильків, вул. Тракторна, буд. 41б
Київська обл., Васильківський р-н, с. Данилівка, вул. Щорса, буд. 15
Київська обл., Васильківський р-н, с. Порадівка, вул. Боженка, буд. 39
Київська обл., Васильківський р-н, с. Данилівка, військове містечко, буд. 21
Київська обл., Васильківський р-н, с. Мар’янівка, вул. Декабристів, буд. 12
Київська обл., Васильківський р-н, с. Митниця, вул. Чумацький шлях, буд. 13
Київська обл., Васильківський р-н, с. Саливінки, вул. Незалежності, буд. 5
Київська обл., Васильківський р-н, с. Погреби, вул. Центральна, буд. 17
Київська обл., Васильківський р-н, м. Васильків, вул. Гетьмана Сагайдачного, буд. 52
Київська обл., Васильківський р-н, с. Путрівка, вул. Путрівська, буд. 119
Київська обл., Васильківський р-н, с. Соколівка, вул. Молодіжна, буд. 20
Київська обл., Васильківський р-н, с. Кожухівка, вул. Першотравнева, буд. 1
Київська обл., Васильківський р-н, с. Ксаверівка, вул. Шевченка, буд. 10
Київська обл., Васильківський р-н, с. Нова Глеваха, вул. Б.Хмельницького, буд. 5а
Київська обл., Васильківський р-н, с. Пшеничне, вул. Лесі Українки буд. 1 а
Київська обл., Васильківський р-н, с. Пінчуки, вул. Шевченка, буд. 8
Київська обл., Васильківський р-н, с. Вільшанська Новоселиця, вул. Покровська, буд. 1
Київська обл., Васильківський р-н, с. Велика Бугаївка, вул. Шевченка, буд. 39
Київська обл., Васильківський р-н, с. Вінницькі Стави, вул. Центральна, буд. 7б
Київська обл., Васильківський р-н, с. Шевченківка, вул. Шевченка, буд. 3
Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Миру,буд. 2
Київська обл., Васильківський р-н, с. Діброва, вул. Нова, буд. 1
Київська обл., Васильківський р-н, с. Перевіз, вул. Річна, буд. 7А
Київська обл., Васильківський р-н, с. Здорівка, вул. Пушкінська, буд. 18
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

34 ФОП Матреницький Владислав Леонтійович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мукачівська, буд. 14, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2307003470
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю психотерапія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 67
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/20-М Розрахункові реквізити для внесення плати за
отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

35 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРАТІВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ОРАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Пирогова, буд. 2
Ідентифікаційний код: 37133248
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Осична, вул. Центральна, буд. 1
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Дібровинці, вул. Шкільна, буд. 15
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Заруддя, вул. Центральна, буд. 2
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Закриниччя, вул. Липова, буд. 2
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Кожанка, вул. Шкільна, буд. 1
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Кам’яногірка, вул. Центральна, буд. 20
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Кошлани, вул. Миру, буд. 28
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Лопатинка, вул. Жовтнева, буд. 6
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Мервин, вул. Зелена, буд. 4
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Велика Ростівка, вул. Щаслива, буд. 2
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратівка, вул. Київська, буд. 6
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Рожична, вул. Софії Козлової, буд. 5
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Скибин, вул. Дружби, буд. 1
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Синарна, вул. Вишнева, буд. 10 А
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Стрижаків, вул. Миру, буд. 33
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Угарове, вул. Молодіжна, буд. 3 А
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Яблуновиця, вул. Шкільна, буд. 14
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Мала Ростівка, вул. Польова, буд. 17
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Сабарівка, вул. Шкільна, буд. 47
Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Пирогова, буд. 2
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Скоморошки, вул. Центральна, буд. 17
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Новоживотів, вул. Пролетарська, буд. 23
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Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Фронтівка, вул. Центральна, буд. 35
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Медівка, вул. Зелена, буд. 1
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Чагів, провулок Шкільний, буд. 46
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Оратів, вул. Перемоги, буд. 28
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Гоноратка, вул. Центральна, буд. 9
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Животівка, вул. Центральна, буд. 22
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Вербівка, вул. Миру, буд. 3
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Скала, вул. Молодіжна, буд. 18
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Човновиця, вул. Центральна, буд. 2
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Юшківці, вул. Шкільна, буд. 12
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Чернявка, вул. Першотравнева, буд. 17
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Якимівка, вул. Київська, буд. 134 А
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Бартошівка, вул. Садова, буд. 7
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Бугаївка, вул. Космонавтів, буд. 10
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Сологубівка, вул. Перемоги, буд. 4
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Балабанівка, вул. Центральна, буд. 30
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Підвисоке, вул. Некрасова, буд. 7
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/21-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»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМАЦЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
БАХМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Бахмач, вул. Соборності,
буд. 32
Ідентифікаційний код: 38765198
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 молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Веселе, вул. Весела, буд. 80
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Пальчики, вул. Центральна, буд. 16
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Митченки, вул. Білоножка, 3а
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Красилівка, вул. Перемоги, буд. 20
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Матіївка, вул. Центральна, буд. 34
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Обмачів, вул. Макаренка, буд. 1
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Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Красне, вул. Центральна, буд. 71
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Голінка, вул. Козацька, буд. 2
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Осіч, вул. Пушкіна, буд. 2
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Варварівка, вул. Південна, буд. 12
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Перемога, вул. Центральна, буд. 57
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Шумейки, вул. Шиша, буд. 56
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Часниківка, вул. Кримського, буд. 1а
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Халимонове, вул. Центральна, буд. 6
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Терешиха, вул. Сонячна, буд. 3
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Щуча Гребля, вул. В.Прохорського, буд. 66
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Зеленівка, вул. Центральна, буд. 85
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Калинівка, вул. Калинівська, буд. 23
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Григорівка, вул. Шкільна, буд. 36
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Фастівці, вул. Г.Мухи, буд. 3
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Курінь, вул. Міщенка, буд. 2
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Тиниця, вул. Центральна, буд. 12
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Городище, вул. Шевченка, буд. 3а
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, смт Дмитрівка, вул. Пушкіна, буд. 29
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Батурин, вул. Ющенка, буд. 54
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Бахмач, вул. Соборності, буд. 32
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Кропивне, вул. Гагаріна, буд. 2
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Рубанка, вул. Загребельна, буд. 1
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с.Піски, вул. Орищенка, буд. 43
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Бахмач І, вул. Козацька, буд. 2
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Бахмач ІІ, вул. Поліська, буд. 4
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Білі Вежі, вул. Новоселиця, буд. 32
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Гайворон, вул. Єршова, буд. 1
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Стрільники, вул. Центральна, буд. 60
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/22-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

37 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 М.МАРІУПОЛЯ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Радіна М.В., буд. 2
Ідентифікаційний код: 37885262
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія,
неврологія, дитяча неврологія, хірургія, дитяча хірургія, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка),
лікувальна справа (невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Маріуполь, сел. Талаківка, вул. Соборна, 168
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Переможна, 36
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. О. Дундича, 59-а
Донецька обл., м.Маріуполь, сел. Сартана, вул. Челюскінців, 44
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Варшавська, 106/32
Донецька обл., м.Маріуполь, сел. Старий Крим, вул. Весела, 19
Донецька обл., м.Маріуполь, пр. Металургів, 196
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Академіка Амосова, 54
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Радіна, М.В., 2
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

38

ФОП Соболєвська Валерія Олександрівна

Місцезнаходження: Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, вул. Гоголя,
буд. 135
Ідентифікаційний код: 3375203129
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності

Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, просп. Миру, буд. 109
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

39 ФОП Борзова Олена Анатоліївна
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Місцезнаходження: Луганська обл., м.Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 26, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2264009186
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Луганська обл., м.Рубіжне, просп. Переможців, буд. 12
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/26-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

40 ФОП Мельохіна Алла Олександрівна
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Фрунзе, буд. 60, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2750612360
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, дитяча імунологія,
ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Миколаїв, вул. Лазурна, буд. 5, корпус 10/1
за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія, хірургія, дитяча хірургія,
отоларингологія, дитяча отоларингологія, акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Миколаїв, просп. Центральний, буд. 71-А
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/27-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

41 ФОП Дяченко Наталія Степанівна
Місцезнаходження: Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Окружна,
буд. 25
Ідентифікаційний код: 3229808824
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Миронівський р-н, м.Миронівка, вул. Бузницького, буд. 5
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

42 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" МАРТИНІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Новий Завод,
вул. Шевченка, буд. 2 Г
Ідентифікаційний код: 41897420
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
акушерська справа, стоматологія, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Пулинський р-н, с.Корчівка, вул. Патріотів України, буд. 33
Житомирська обл., Пулинський р-н, с.В'юнки, вул. Молодіжна, буд. 8
Житомирська обл., Пулинський р-н, с.Новий Завод, вул. Шевченка, буд. 2-г
Житомирська обл., Пулинський р-н, с.Гута-Юстинівка, вул. Миру, буд. 20
Житомирська обл., Пулинський р-н, с.Бабичівка, вул. Вишнева, буд. 9
Житомирська обл., Пулинський р-н, с.Мартинівка, вул. Лесі Українки, буд. 38
Житомирська обл., Пулинський р-н, с.Видумка, вул. Злагоди, буд. 10
Житомирська обл., Пулинський р-н, с.Олізарка, вул. Центральна, буд. 4
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/30-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

43 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ПАРТНЕР - СПС "
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Будівельників, буд. 38, кв. 47
Ідентифікаційний код: 32704339
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, офтальмологія,
акушерство і гінекологія, ендокринологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 17а
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/32-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТЕТ
ЦЕНТР"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Межигірська, буд. 22
Ідентифікаційний код: 31608346
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія,
ультразвукова діагностика, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 28
за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, терапія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Кловський Узвіз, буд. 5, офіс 1
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/33-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

45 ФОП Сумін Денис Вікторович
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Морозова, буд. 15, кв. 120
Ідентифікаційний код: 2998714437
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю ультразвукова діагностика, хірургія
за місцем провадження діяльності

Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Пушкіна, буд. 11
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/34-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 ФОП Юрченко Світлана Олександрівна
Місцезнаходження: Одеська обл., Савранський р-н, смт Саврань, вул. Чкалова,
буд. 34-А
Ідентифікаційний код: 2287117488
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Савранський р-н, смт Саврань, вул. Чкалова, буд. 34а
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/35-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

47 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЛІТИНСЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ЛІТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Пирогова, буд. 17
Ідентифікаційний код: 37472460
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, функціональна діагностика,
загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, лікувальна
справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Літинський р-н, с. Бруслинів. вул. Миколи Короля, буд.14
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Вербівка, вул. Ювілейна, буд. 1
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Вишенька, вул. Садова, буд. 29А
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Вінницька обл., Літинський р-н, с.Горбівці вул. Сонячна, буд. 65 А
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Українка вул. Пушкіна, буд. 19
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Городище вул. Подільська, буд. 46
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Дашківці вул.Центральна, буд. 5А
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Дяківці, вул.Пирогова, буд. 2
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Іванівці, вулиця Садова, буд. 20
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Уладівка вул..Шкільна, буд. 17
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Кожухів вул. Шляхова, буд. 25
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Літинка, вул. Жовтнева, буд. 54
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Івча, вул. Центральна, буд. 2
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Шевченково, вул. Садова, буд. 20
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Кусиківці, вул. Шляхова, буд. 1А
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Літинські Хутори вул. Коцюбинського буд. 2
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Лукашівка, вул. Комарова, буд. 6
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Кулига вул. Шевченка, буд. 78
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Журавне, вул. Центральна, буд. 42
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Ріжок, вул. Першотравнева, буд. 18
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Микулинці , вул. Маліновського, буд. 17
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Новоселиця, вул. Жовтнева, буд. 8
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Трибухи, вул. Сонячна, буд. 9
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Олександрівка вул. Шкільна, буд. 2
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Осолинка, вул. Центральна, буд. 45
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Пеньківка вул. Жовтнева, буд. 83
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Підлісне вул. Київська, буд. 7
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Петрик вул. Центральна, буд. 56
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Бірків вул. Гагаріна, буд. 52
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Садове, вул. І.Франка, буд.4
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Селище, вул. Центральна, буд. 61/1
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Матяшівка вул. Ювілейна буд. 1
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Малинівка, вул. Шкільна буд. 1
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Сосни, вул. Центральна, буд. 10
Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Пирогова, буд. 17
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Багринівці вул. Цимбалюка, буд. 39
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Балин, вул. Набережна, буд. 8А
Вінницька обл., Літинський р-н, с.Миколаївка, вул. Б. Хмельницького, буд. 3
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/36-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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48 ТОВАРИСТВО
"ОБУХІВТРАНС"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Київська обл., м.Обухів, вул. Каштанова, буд. 23А
Ідентифікаційний код: 32448700
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська
справа
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Обухівський р-н, вул. Каштанова, буд. 23А
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/37-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

49 ФОП Іванова Ірина Іванівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Великі Лучки,
вул. Лісна, буд. 27
Ідентифікаційний код: 3065400269
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Зняцьово, вул. Гойди, буд. 70
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/38-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

50 ФОП Рибка Олег Анатолійович
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Європейська, буд. 22, кв. 12
Ідентифікаційний код: 2361904996
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю кардіологія, функціональна діагностика
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Мирноград, вул. Соборна, буд. 20В
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Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/39-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

51 ФОП Шмідт Катерина Юріївна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Янтарна, буд. 83, корп. 3, кв. 24
Ідентифікаційний код: 3048018640
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, пров.Фестивальний, буд. 5
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/41-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

52 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"БЕРЕГОМЕТСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ" ВИЖНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

Місцезнаходження: Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт Берегомет,
вул. Центральна, буд. 12
Ідентифікаційний код: 36753285
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лікувальна справа, медична статистика, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Мигове, вул. Центральна, буд. 153
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Вахнівці, вул. Центральна, буд. 8
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Велике, вул. Центральна, буд. 54А
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Вовчинець, вул. Центральна, буд. 28
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Лопушна, вул. Головна, буд. 75В
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Майдан, вул. Центральна, буд. 7
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Лукавці, вул. Героїв Майдану, буд. 64
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Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт Берегомет, вул. Ольги Кобилянської, буд. 193
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Фальків
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Долішній Шепіт, вул. Головна, буд. 56А
Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт Берегомет, вул. Центральна, буд. 12
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Мигове, вул. Буковинська, буд. 6
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Лукавці, вул. Теплична, буд. 1
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/42-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

53 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БІЛОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Білопільський р-н, м.Білопілля, вул. Маяковського,
буд. 27
Ідентифікаційний код: 42332480
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Білопільський р-н, с. Ободи, вул. Травнева, буд. 6
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Зелене, вул. Центральна, буд. 26
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Шкуратівка, вул. Центральна, буд. 17
Сумська обл., Білопільський р-н, м. Ворожба, вул. Залізничників, буд. 2
Сумська обл., Білопільський р-н, м. Білопілля, вул. Маяковського, буд. 27
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Новоіванівка, вул. Миру, буд. 5
Сумська обл., Білопільський р-н, смт Улянівка, вул. Колесника, буд. 2
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Річки, вул. Шкільна, буд. 57
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Куянівка, вул. Кайдаша, буд. 22
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Вири, вул. Шкільна, буд. 43
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Павлівка, вул. Хілкова, буд. 1
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Іскрисківщина, вул. Училищна, буд. 19
Сумська обл., Білопільський р-н, м. Білопілля, вул. Полтавський полк, буд. 2
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Нові Вирки, вул. Молодіжна, буд. 5
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Горобівка, вул. Миру, буд. 21
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Білани, вул. Лесі Українки, буд. 1
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Терещенки, вул. Гурина, буд. 13
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Коршачина, вул. Шкільна, буд. 1 А
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Сумська обл., Білопільський р-н, с. Котенки, вул. Залізничнодорожна, буд. 36
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Рижівка, вул. Ювілейна, буд. 27 А
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Ганнівка-Вирівська, вул. Глазуна, буд. 1
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Гуринівка, вул. 40 років Перемоги, буд. 10
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Новопетрівка
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Сергіївка, вул. Молодіжна, буд. 4
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Червоне, вул. Шевченка, буд. 35
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Кальченки, вул. Садова, буд. 23
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Воронівка, вул. Миру, буд. 25
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Волфіно, вул. Привокзальна
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Мороча, вул. Зелена, буд. 17
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/43-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

54 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОУСПЕНІВСЬКА
АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИСІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" НОВОУСПЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Новоуспенівка, вул. Степова,
буд. 13
Ідентифікаційний код: 42257058
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Веселе, вул. Зелена, буд. 1
Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Новоіванівка, вул. Капітана Медведенка, буд. 17
Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Матвіївка, вул. Аграрна, буд. 64
Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Новоуспенівка, вул. Степова, буд. 13
Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Запоріжжя, вул. Ювілейна, буд. 1
Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Таврія, вул. Молодіжна, буд. 10
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/44-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

55 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА
АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, село Верхня Сироватка,
вул. Краснопільський Шлях, буд. 22 В
Ідентифікаційний код: 41789203
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Новоселиця, вул. Набережна, буд. 35
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Великий Бобрик, вул. Сумська, буд. 1В
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Малий Бобрик, вул. Вигін, буд. 138А
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Верхня Сироватка, вул. Краснопільський шлях,
буд. 22В
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Залізняк, вул. Галкіна, буд. 21А
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/45-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

56 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО
САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
МОКРОКАЛИГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Мокра Калигірка,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 15
Ідентифікаційний код: 40671591
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності

Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Суха Калигірка, вул. Прифермська, буд. 3
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Мокра

Калигірка, вул. Богдана
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Хмельницького, буд. 15
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Надвисся, вул. Надвисся, буд. 40
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Любисток, вул. В. Чоповенка, буд. 4
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Єлизаветка, вул. Пушкіна, буд. 6
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Ярошівка, вул. Миру, буд. 47
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/46-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

"ЦЕНТР

РОЗВАДІВСЬКОЇ

Місцезнаходження: Львівська обл., Миколаївський р-н, село Черниця, вул. Майдан
Українських Січових Стрільців, буд.1
Ідентифікаційний код: 41833215
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа
(клініка)
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Надітичі, вул. Шевченка, буд. 8
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Верин, вул. Коновальця, буд. 22
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Черниця, вул. Майдан Укаїнських Січових
Стрільців, буд. 1
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Крупське, вул. І.Мазепи, буд. 1
Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Розвадів, вул. Б.Хмельницького, буд. 37
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/47-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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58 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Студена, вул. Пирогова, буд. 14
Ідентифікаційний код: 40620416
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медико-профілактична справа
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Студена, вул. Пирогова, буд. 14
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, буд. 45
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Брохвичі, вул. Шевченка, буд. 35
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Червона Поляна, вул. Марії Вакалюк – Дорошенко,
буд. 2
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Затишне, вул. Лугова, буд. 2
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Чабанове, вул. Центральна, буд. 25
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/48-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

59 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХМІЛЬНИЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ХМІЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Пустовійти, вул. Центральна,
буд. 108А
Ідентифікаційний код: 36905591
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медико-профілактична
справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка), медична
статистика
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Рогинці, вул. Миру, буд.4
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Куманівці, вул. Новоселів, буд.1А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кушелівка, вул. Зарічанська, буд.3
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Вінницька обл., Хмільницький р-н, с.Кустівці, вул.Коцюбинського, буд.26
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Лип’ятин, вул. Миру, буд.5
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Лозова, вул. Молодіжна, буд.15
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Морозівка, вул. Миру, буд.56
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Митинці, вул. Лесі Українки, буд.20/1
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Марʼянівка, вул. Центральна, буд.33Аянівка, вул. Центральна, буд.33А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Осична, вул. Привокзальна, буд.1
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Гулі-Педоси, вул. В.Стуса, буд. 26А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Пагурці, вул. Миру, буд.4
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Петриківці, вул. Незалежності, буд.2А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Чернятинці, вул. Шкільна, буд.2
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Рибчинці, вул. Колгоспна, буд.2
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Колибабинці, вул. Поштова, буд.1
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Сулківка, вул. Л.Українки, буд.23
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Сьомаки, вул. Ротая, буд.2
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Соколова, вул. Грушевського, буд.44
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Стара Гута, вул. Шевченка, буд.45А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Сміла, вул. Шевченка, буд.11
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Сербанівка, вул. Комарова, буд.7
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Тараски, вул. Шкільна, буд.25
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Торчин, вул. Шевченка, буд.29
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Філіопіль, вул. Центральна, буд.17В
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Хутори-Кривошиїнецькі, вул. Гагаріна, буд.2
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Чеснівка, вул. Радісна, буд.34
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Подорожня, вул. Привокзальна, буд.10
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с Малий Острожок, вул. Садова, буд.12
Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Пушкіна, буд. 64
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Уланів, вул. Миру, буд.7
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Пустовійти, вул. Центральна, буд. 108А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Великий Митник, площа Перемоги, буд.1
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Широка Гребля, вул. Першотравнева, буд.80Б
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Порик, вул. Сідерського, буд.10А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Березна, вул. Івана Богуна, буд.10А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с .Вишенька, вул. Колгоспна, буд.1
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Лозна, вул. Лісова, буд.4
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Сальниця, вул. Набережна, буд.3
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Скаржинці, вул. Маршака, буд.1
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Голодьки, вул. Миру, буд.202А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кропивна, вул. В.Стуса, буд.7
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Малий Митник, вул. Центральна, буд.59
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Клітенка, вул. Садова, буд.4А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с.Маркуші, вул. Б.Хмельницького, буд.9Г
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Ступник, вул. Миру, буд.7
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Терешпіль, вул. Польова, буд.33
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Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Томашпіль, вул. Миру, буд.7
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Великий Острожок, вул.8 Березня, буд.1
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с.Воронівці, вул.Шевченка, буд. 31
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с.Володимирівка, вул.Першотравнева, буд.56
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Вугли, вул. Чкалова, буд.55А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с.Гнатівка, вул.Лесі Українки, буд.13
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Думенки, вул. Шевченка, буд.3А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кривошиї, вул. Гагаріна, буд.42А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Курилівка, вул. О.Кошового, буд.131А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Лелітка, вул. Садова, буд.24А
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с.Білий Рукав, вул.Хмельницька, буд.2
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/49-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

60 ФОП Гевко Світлана Максимівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м.Галич, вул. Чорноти,
буд. 20
Ідентифікаційний код: 2926708349
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Шевченка, буд. 14, прим. 13
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/50-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

61 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ЛИПОВЕЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, вул. Пирогова,
буд. 9
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Ідентифікаційний код: 37336813
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
медична статистика
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Вахнівка, вул. Миру, буд. 20
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Війтівці, вул. Гоголя, буд. 22
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Теклинівка, вул. Струтинського, буд. 7
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Кам’янка, вул. Андрія Ковбасюка, буд. 28
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Берестівка, вул. Лесі Українки, буд. 24
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Кобильня, вул. 50 – річчя Перемоги, буд. 30а
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Сиваківці, вул. Центральна, буд. 34
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Косаківка, вул. Шкільна, буд. 1а
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Соболівка, вул. Шкільна, буд. 7
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Біла, вул. Кириленка, буд. 1
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Білозерівка, вул. Поповича, буд. 30а
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Ясенки, вул. 1-го Травня, буд. 21
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Славна, вул. Пирогова, буд. 22
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Брицьке, вул. Перемоги, буд. 4
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Попівка, вул. Незалежності, буд. 2а
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Вербівка, вул. Миру, буд. 10
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Іванька, вул. Молодіжна, буд. 15
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Струтинка, вул. Молодіжка, буд. 2
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Костянтинівка, вул. Миру, буд. 2
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Троща, вул. Суворова, буд. 20
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Зозівка, вул. Будьонного, буд. 5
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Нарцизівка, вул. Перемоги, буд. 17
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Чупринівка, вул. Івана Богуна, буд. 7
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Нападівка, вул. Центральна, буд. 10
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Шендерівка, вул. Садова, буд. 38
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Журава, вул. Перемоги, буд. 10
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Вікентіївка, вул. Миру, буд. 36
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Скитка, вул. Садова, буд. 31
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Лозувата, вул. Центральна, буд. 48а
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Богданівка, вул. Волинська, буд. 1а
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Нова Прилука, вул. Травнева, буд. 43
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Щаслива, вул. Богдана Хмельницького, буд. 1а
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Козинці, вул. Перемоги, буд. 32
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Приборівка, вул. Вінницька, буд. 1
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Зозів, вул. Соборна, буд. 29
Вінницька обл., Липовецький р-н, смт. Турбів, вул. Миру, буд. 56
Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, вул. Пирогова, буд. 9
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Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Стара Прилука, вул. Гагаріна, буд. 59
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Лукашова, вул. Першотравнева, буд. 1
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 0609/52-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

62 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗБАРАЗЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЗБАРАЗЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Павлова, буд. 2
Ідентифікаційний код: 39511438
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика, лабораторна
справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Шили, вул. Хмельничина, буд.22
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Старий Вишнівець, вул.Шлях, буд.30
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Гнидава, вул. Шкільна, буд. 15
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Дзвиняча, вул. Шевченка, буд.7а
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Залужжя, вул. Збаразька, буд. 1А
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Киданці, вул. Ів.Франка, буд.13
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Кинахівці, вул. Центральна, буд. 4
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Кривчики, вул. Шкільна, буд. 63
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Шимківці, вул. Над Ставом, буд.1
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Синява, вул. М.Джули, буд.1
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Чернихівці, вул. Шкільна, буд. 28
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Бабії, вул. Шевченка, буд.7
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Базаринці, вул. Хмельницького, буд. 27
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Болязуби, вул. Лесі Українки, буд. 32
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Бутин, вул. Гагаріна, буд. 32А
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Великий Раковець, вул.Хмельницького, буд.8
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Чорний Ліс, вул. Ів. Франка, буд. 7
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Решнівка, вул. Ів.Франка, буд. 35
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Заруддя, вул. Грушевського, буд. 20А
Тернопільська обл., Збаразький р-н, м.Збараж, вул. Павлова, буд.2
Тернопільська обл., Збаразький р-н, смт. Вишнівець, вул. Замкова, буд. 2
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Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Бодаки, вул. Шевченка, буд. 4
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Великий Кунинець, вул. Коцюбинського, буд. 2
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Великі Вікнини, вул. Кавказька, буд.24
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Гніздичне, вул. Широка, буд.1
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Вищі Луб’янки, вул. Ів.Франка, буд. 69
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Залісці, вул. Шевченківська, буд.20
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Діброва, вул. Збаразька, буд. 8
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Кобилля, вул. Шевченка, буд. 6
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Колодне, вул. Морозенка, буд. 4
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Максимівка, вул. Шевченка, буд. 41
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Нижчі Луб’янки, вул. Ів.Франка, буд. 13
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Стриївка, вул. Грушевського, буд. 14А
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Романове Село, вул. Шевченка, буд. 4
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Доброводи, вул. Шкільна, буд. 2
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Малі Вікнини, вул. Ів.Франка, буд. 25
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Верняки, вул. Завальна, буд. 15
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Олишківці, вул. Шевченка, буд.26
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Новики, вул. Нова, буд.14
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Новий Рогівець, вул.Хмельницького, буд. 48
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Мусорівці, вул. Хмельничина, буд. 27
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Малий Раковець, вул. Шевченка, буд. 11
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Розношинці, вул. Коцюбинського, буд. 8
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Малий Глибочок, вул. В.Великого, буд. 30
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Синягівка, вул. Бічна, буд.6
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Мала Березовиця, вул. Центральна, буд. 55
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Лози, вул. Гагаріна, буд. 98
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Ліски, вул. Морозенка-бічна, буд.2
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Кухаруки, вул. Збаразька, буд. 2
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Кретівці, вул. Дружби, буд. 5
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Красносільці, вул. Голодівка, буд. 27
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Малий Кунинець, вул. Шевченка, буд. 12
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Котюжини, вул. Сільська, буд. 10
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Добромірка, вул. Лесі Українки, буд.42
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Зарубинці, вул. Заводська, буд.42
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Іванчани, вул. Нова, буд. 2
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Івашківці, вул. Б.Вишнівецького, буд. 50
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Капустннці, вул. Молодіжна, буд. 3
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Охримівці, вул. Л.Українки, буд. 14
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Коршемки, вул. Ковпака, буд. 13
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Коханівка, вул. В.Борисевича, буд. 17
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Чумалі, вул. Шевченка, буд. 51
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Чеснівський Раковець, вул.В.Великого, буд. 10
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Хоми, вул. Центральна, буд. 47
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Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Федьківці, вул. Нова, буд. 4
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Травневе, вул. Травнева, буд. 15
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Тарасівка, вул. Довга, буд. 35
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Старий Збараж, вул.Старозбаразька, буд.142
Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 07/0309-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

63 ФОП Фітьо Андрій Ігорович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Самарська, буд. 3
Ідентифікаційний код: 2773510874
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Оброшино, просп. Вольського, буд. 9б
Реєстраційне досьє від 04.09.2018 № 07/0409-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

64 ФОП Піняга Ростислав Михайлович
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Старе Село, вул. Львівська,
буд. 104
Ідентифікаційний код: 2892620298
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Пулюя, буд. 12/16
Реєстраційне досьє від 31.08.2018 № 07/3108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

65 ФОП Мицканюк Світлана Михайлівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Ільці, Присілок
Грабовець
Ідентифікаційний код: 3154908364
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт Верховина, вул. Івана-Франка,
буд. 6-Г
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 08/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

66 ФОП Спрейс Олександр Болеславович
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Д.Галицького, буд. 6, кв. 39
Ідентифікаційний код: 2983310638
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, дитяча стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, буд. 60, кв. 76
Реєстраційне досьє від 31.08.2018 № 08/3108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

67 ФОП Макарчук Ірина Миколаївна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Скалецького, буд. 34А, кв. 4
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Ідентифікаційний код: 3107613343
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 68, прим. 114
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 09/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

68 ФОП Фурик Магдалина Віталіївна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Ярославенка, буд. 45, кв. 31
Ідентифікаційний код: 3241119504
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Шота Руставеллі, буд. 20
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 10/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

69 ФОП Дрога Олексій Іванович
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Коцюбинського, буд. 51, кв. 7
Ідентифікаційний код: 2880719132
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургія
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 59
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 11/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
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найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

70 ФОП Калой Юрій Йосипович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Барбово, вул. Зелена,
буд. 17
Ідентифікаційний код: 3079600014
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.В.Коропець, вул. Шенборна, буд. 12
Реєстраційне досьє від 31.08.2018 № 11/3108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

71 ФОП Леньга Вікторія Романівна
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Прибузька, буд. 30А, кв. 31
Ідентифікаційний код: 2483302562
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності

м.Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 13а
Реєстраційне досьє від 31.08.2018 № 13/3108-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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72 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "ЮВІЛЕЙНИЙ"
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Макарова, буд.3
Ідентифікаційний код: 03068582
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, фізіотерапія, неврологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, ревматологія, стоматологія, підліткова
терапія, урологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, хірургія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна
справа (клініка), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. О.Олеся, 13
м.Рівне, вул. Макарова, 3
м.Рівне, вул. Пересопницька, 168
м.Рівне, вул. Тиннівська, 50б
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 14/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

73 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО"
ДОПОМОГИ

ЦЕНТР

''ПІВНІЧНИЙ"

Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Фабрична, буд. 10
Ідентифікаційний код: 33982708
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, підліткова терапія, клінічна лабораторна діагностика, хірургія,
ортопедія і травматологія, офтальмологія, неврологія, ендокринологія, інфекційні хвороби,
рентгенологія, урологія, функціональна діагностика, кардіологія, ультразвукова діагностика,
отоларингологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія,
медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. Грушевського, 11
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м.Рівне, вул. Фабрична, 10
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 15/0609-М Розрахункові реквізити для внесення плати за
отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

74 ФОП Жук Тарас Миколайович
Місцезнаходження: Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Ючин, вул. Садівська, буд.2
Ідентифікаційний код: 3277918074
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. Поштова, буд. 11
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 16/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

75 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Віньковецький р-н, смт Віньківці,
вул. Першотравнева, буд. 6
Ідентифікаційний код: 38550036
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
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за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Покутинці, вул. Центральна, буд. 87
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Адамівка, вул. Зарічанська, буд. 52
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Нетечинці, вул. Подільська, буд. 68
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Нетечинці, вул. Шкільна, буд. 5а
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Карачіївці, вул. Центральна, буд. 55
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Майдан-Карачієвецький, вул. Центральна,
буд. 22
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Охрімівці, вул. Заславська, буд. 1
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Слобідка Охрімовецька, вул. Центральна, буд.
46
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Гоголі, вул. Мирна, буд. 4
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Грим`ячка, вул. Ліснича, буд. 5
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Подолянське, вул. Козацька, буд. 63/1
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Пирогівка, вул. Набережна, буд. 27а
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Станіславівка, вул. Сташевського, буд. 58а
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Осламів, вул. Центральна, буд. 1а
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Зіньків, вул. Писаренка, буд. 48а
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Дашківці, вул. Академіка Шпака, буд. 37
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Майдан Олександрівський, вул. Гагаріна,
буд. 31
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Яснозір’я, вул. Подільська, буд. 2
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Петрашівка, вул. Перемоги, буд. 101
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, смт. Віньківці, вул. Першотравнева, буд. 6
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Карижин, вул. Пархоменка, буд. 3
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Пилипи Олександрівські, вул. Центральна,
буд. 10а
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Великий Олександрів, вул. Миру, буд. 3
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Зоряне, вул. Героя Козловського, буд. 17
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Ломачинці, вул. Гагаріна, буд. 1б
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Говори, вул. Центральна, буд. 2
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Калюсик, вул. Центральна, буд. 35
Хмельницька обл., Віньковецький р-н, с. Женишківці, вул. Лісова, буд. 11
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 16/1009-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

76 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИЛУЦЬКИЙ
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МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Земська, буд. 7/1
Ідентифікаційний код: 38543914
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
медична статистика
за місцем провадження діяльності

Чернігівська обл., м.Прилуки, в/м №12, буд.5
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Київська, буд.56
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Земська, буд.7
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Костянтинівська, буд.185
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Гвардійська, буд.88/2
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Земська, буд.7/1
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Шевченка, буд.107
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 17/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

77 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СЕМЕНІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЕМЕНІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Семенівський р-н, с.Богданівка, вул. Центральна,
буд. 2А
Ідентифікаційний код: 38522213
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 молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Оболонь, вул. Соборності, 30/2
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Устимівка, вул. Спортивна, З
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Тарасівка, вул. Гомонової, 30
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Очеретувате, вул. Центральна, 48
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Малі Липняги, вул. Шевченка, 44
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Малинівка, вул. Молодіжна, 1/3
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Вільне, вул. Молодіжна, 7
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Старий Калкаїв, вул. Центральна, 526
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Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Великі Липняги, вул. Незалежності, 22
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Василівка, вул. Спортивна, 37
Полтавська обл., Семенівський р-н, смт. Семенівка, вул.Шевченка, 78
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Мирони, вул. Лісова, 26
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Дем'янівка, вул. Миру, 38
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Погребняки, вул. Миру, 4
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Худоліївка, вул. Лісова, 1
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Тукали, вул. Джерельна, 15а
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Матвіївка, вул. Центральна, 25
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Пузирі, вул. Центральна, 40
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Вербки, вул. Спортивна, 14
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Веселий Поділ, вул. Михаська, 58/1а
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Калинівка, вул. Берегова, 1
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Бурбине, вул. Садова, 49
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Богданівка, вул. Центральна, 2а
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Чаплинці, вул. Чкалова, 46
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Поділ, вул. Садова, 22
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Товсте, вул. Центральна, 71
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Іванівка, вул. Миру, 68/1
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Біляки, вул. Центральна, 43
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Степанівка, вул. Миру, 7
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Брусове, вул. Миру, 71
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Бакумівка, вул. Центральна, 16 в
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Вереміївка, вул. Центральна, 115
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Паніванівка, вул. Перемоги, 59 а
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Горошине, вул. Гагаріна, 32а
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Новоселиця, вул. Центральна, 35
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Наріжжя, вул. Касьяненка, 4
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Заїчинці, вул. Шкільна, 22
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Рокити, вул. Центральна, 25/1
Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда, вул. Центральна, 1в
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 18/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

78 ФОП Рудих Людмила Володимирівна
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, Набережна енергетиків,
буд. 43, кв. 2
Ідентифікаційний код: 2747219324
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія
за місцем провадження діяльності

Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, б-р Шевченка, 2
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 19/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

79 ФОП Ганчєв Олександр Іванович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 76, корп. А, кв. 76
Ідентифікаційний код: 2801908974
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 139/1, прим. 1
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 20/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

80 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТЕ-ЛАЙН
ЕЛІТ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Народна, буд. 33/1
Ідентифікаційний код: 42157915
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 молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
сестринська справа (операційна), рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 2, прим. 178
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 21/0609-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

81 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
ДОПОМОГИ

"ЦЕНТР
№
1"

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Дніпровська, буд. 17
Ідентифікаційний код: 37944301
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, хірургія, дитяча неврологія, неврологія, рентгенологія, дитяча
офтальмологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, рентгенологія, лабораторна
справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Дніпровська, 17
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Рилєєва, 11
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Перша Горна, 10
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1а
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Волгодонська, 83
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Бикова, 15
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 21/1109-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

82 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТЕ-ЛАЙН
+"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Народна, буд. 33/1
Ідентифікаційний код: 42157957
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
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стоматологія, анестезіологія, рентгенологія, дерматовенерологія, медицина невідкладних
станів, хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа (операційна), рентгенологія, сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Академіка Щусєва, буд. 24-А
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 22/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

83 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЯСИНУВАТСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Ясинуватський р-н, смт Очеретине, вул. Заводська,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 37544435
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 молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., Ясинуватський р-н, смт Очеретине, вул. Заводська, буд.1
Донецька обл., Ясинуватський р-н, смт Верхньоторецьке, вул. Відродження, 92
Донецька обл., Ясинуватський р-н, смт Желанне, вул. Центральна, буд. 91
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Орлівка, вул. Єлагіна, буд. 21б
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Первомайське, вул. Паркова, буд.3
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с.Олександропіль, вул. Молодіжна, буд. 21
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с.Новоселівка-3, вул. Центральна, буд.10-а
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Новобахмутівка, вул. Миру, буд. 3
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с.Новоселівка Перша, вул. Шкільна
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Неталове, вул. Безкоровайного, буд.1
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Красногорівка, вул. Гагаріна, буд.19
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Новокалинове, вул. Бібліотечна, буд.11
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Соловйове, вул.Чкалова, буд.10
Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 23/0609-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

84 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"МЛИНІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ" МЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
ОБЛАСТІ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ

Місцезнаходження: Рівненська обл., Млинівський р-н, смт Млинів, вул. Степана
Бандери, буд. 18
Ідентифікаційний код: 38668003
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська
справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Аршичин, вул. Шевченка, 30
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. П’яннє, вул. Молодіжна,8
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Велика Городниця вул. Центральна,23а
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Малин, вул. Радянська,13
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Надчиці, вул. Центральна,11б
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Новосілки, вул. Шевченка,12
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Новоукраїнка, вул. Дружби Народів,98
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Певжа, вул. Радянська,52
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Боремець, вулулиця Молодіжна,4а
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Уїздці, вул. Центральна,46
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Яловичі, вул. Зарічна,6а
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Ярославичі, вул. Садова, 7б
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Новини, вул. Центральна,6
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Мятин, вул. Фермська,16
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Добрятин, вул. Молодіжна,5
Рівненська обл., Млинівський р-н, смт. Млинів, вул. Степана Бандери, 18
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Борбин, вул. Центральна,33а
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Довгошиї, вул. Радянська,3
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Мальоване, вул. Шевченка,30
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Війниця, вул. Молодіжна,1
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Остріїв, вул. Шкільна,2
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Перевередів, вул. Кленова,1
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Підгайці, вул. Центральна,33а
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Привітне, вул. Богдана Хмельницького,8
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Пугачівка, вул. Нова,28
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Смордва, вул. Центральна,1
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Ужинець, вул. Вереснева,17
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Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Посників, вул. Центральна,13
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Бокійма, вул. Олексія Лищука,2а
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Острожець, вул. Каштанова,3
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Вовничі, вул. Колгоспна,10
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Пітушки, вул. Шкільна,8
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Тушебин, вул. Центральна,33
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Малі Дорогостаї, вул. Шевченка,17
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Новоселівка, вул. Набережна,7
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Владиславівка, вул. Ювілейна 9а
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Кораблище, вул. Центральна,30
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Перемилівка, вул. Центральна,65
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Хорупань, вул. Парфенюка,30
Реєстраційне досьє від 31.08.2018 № 3108/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

Всього:

Заступник Міністра

84 справи

Роман ІЛИК
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