ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
20.09.2018 № 1706

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА № 20" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд. 179
Ідентифікаційний код: 34017656
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
бактеріологія, гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, професійна патологія, психотерапія, рентгенологія,
рефлексотерапія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, загальна практика - сімейна медицина;
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, акушерська справа, рентгенологія,
лабораторна справа (гігієна), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пр-т Московський, буд. 179
м.Харків, вул. Камишева Івана, буд. 35
м.Харків, вул. Туркестанська, буд.22
м.Харків, узвіз Тюрінський, буд.3
Реєстраційне досьє від 07.09.2018 № 01/0709-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

2 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Любові Малої, буд. 4
Ідентифікаційний код: 02003847
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія,
хірургія, акушерство і гінекологія, анестезіологія, ендоскопія, ультразвукова діагностика,
рентгенологія, медична психологія, епідеміологія, клінічна лабораторна діагностика,
терапія, патологічна анатомія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія, медична
статистика, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія)
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пр-т Любові Малої, буд.4
м.Харків, вул. Валер'янівська, буд. 113
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

3 ФОП Лобко Олег Олександрович
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Костянтинівська, буд. 134,
корпус Б, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2937616177
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю кардіологія
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Земська, буд. 12А
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 01/1209-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

4 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 2" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Любові Малої, буд. 2-Б
Ідентифікаційний код: 31886847
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча
гастроентерологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, бактеріологія,
рентгенологія, дитяча гінекологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча хірургія, дитячі
інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, рефлексотерапія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (гігієна),
лабораторна справа (клініка), рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пр-т Любові Малої, буд.2-Б
Реєстраційне досьє від 07.09.2018 № 02/0709-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

3

5 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Володимирець,
вул. Грушевського, буд. 39
Ідентифікаційний код: 38853852
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна
справа, сестринська справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Антонівка, вул. Залізнична, буд. 6
Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Петро-Павлівська,
буд. 35
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Озеро, вул. Перемоги, буд. 27
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Мульчиці, вул. Босиха, буд. 18 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Кідри, вул. Шкільна, буд. 33 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Дубівка, вул. Поліська, буд. 6
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Довговоля, вул. Шевченка, буд. 59 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Великі Цепцевичі, вул. Лесі Українки,
буд. 111 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Сопачів, вул. Центральна, буд. 16 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Більська Воля, вул. Лікарняна, буд. 1
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Ромейки, вул. Шевченка, буд. 26
Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Володимирець , вул. Грушевського,
буд. 39
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Бишляк, вул. Центральна, буд. 27
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Великі Телковичі, вул. Шевченка, буд. 78 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Собіщиці, вул. Л.Коляди, буд. 3
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Радижево, вул. Центральна, буд. 25
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Луко, вул. Колгоспна, буд. 56 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Липне, вул. Лесі Українки, буд.
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Красносілля, вул. Лісова, буд. 1 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Хиночі, вул. Центральна, буд. 17
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Велихів , вул. Шкільна, буд. 1 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Воронки, вул. Чкалова, буд. 1 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Біле, вул. 17 вересня, буд. 26 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Шкільна, буд. 6
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Озерці, вул. Соборна, буд. 30
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Березино, вул. Шкільна, буд. 4
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Сварині, вул. Незалежності, буд. 63 б
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Уріччя, вул. Центральна, буд. 17
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Городець, вул. Коломійця, буд.
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Зелене, провулок Шкільний, буд. 13
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Суховоля, вул. Колгоспна, буд. 38
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Степангород, вул. Шевченка, буд. 38
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Половлі, вул. Молодіжна, буд. 18
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Стара Рафалівка, вул.Б.Хмельницького,
буд. 17
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Берестівка, вул. Центральна, буд. 66
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Комсомольська, буд. 13 а
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Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Малі Телковичі, вул. В.Сильмана, буд. 52
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Сошники, провулок Тихий, буд. 1
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Полиці, вул. Б.Хмельницького, буд. 12 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Острів, вул. Кузнецова, буд. 21
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Нетреба, вул. Кузнецова, буд. 30
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Лозки, провулок Шкільний, буд.
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Любахи, вул. Поліська, буд. 26
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Заболоття, вул. Незалежності, буд. 6
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Жовкині, провулок Медичний, буд. 2
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Великий Жолудськ, вул. Шкільна, буд. 51 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Балаховичі, вул. Гагаріна, буд. 16
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Новаки, вул. Ювілейна, буд. 3
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Острівці, вул. В.Затірки, буд. 23 а
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Малий Жолудськ, вул. 17 Вересня, буд. 7
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Чудля, вул. Науменка, буд. 9 а
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 02/1009-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

6 ФОП Крук Людмила Ярославівна
Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н, с.Злазне, вул. Шкільна,
буд. 28
Ідентифікаційний код: 2922005928
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Злазне, вул. Соборна, буд.8
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 02/1209-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

7 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ № 5" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Танкопія, буд. 43
Ідентифікаційний код: 02003528
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія,
дитяча психіатрія, дитяча офтальмологія, психотерапія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, лікувальна фізкультура, функціональна діагностика, фізіотерапія,
рефлексотерапія, санологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка)
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за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Стадіонний проїзд, буд. 6/5
м.Харків, вул. Танкопія, буд. 43
м.Харків, вул. Рибалка, буд. 4
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 03/1009-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

8 ФОП Ганжа Ніла Антонівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Вітовського, буд. 56
Ідентифікаційний код: 2245103262
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд. 75
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 03/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

9 ФОП Одінцова Інга Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. 40 річчя Жовтня, буд. 60, кв. 140
Ідентифікаційний код: 2750313146
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 11/19, група нежитлових приміщень №1
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 03/1309-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

10 ФОП Семчишин Галина Петрівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Лапаївка, вул. Світла, буд.
19
Ідентифікаційний код: 2045475225
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
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за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. М.Вовчка, буд. 1
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 04/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

11 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛИЦИНІВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Вітовський р-н, с.Галицинове,
вул. Центральна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 42111032
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Українка, вул. Шевченко, буд. 1
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Степова долина, вул. Чкалова, буд. 2
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с.Прибузьке, вул. Гастело, буд. 9А
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Лупарово, вул. Кооперативна, буд. 16
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Лимани, вул. Піщана, буд. 72А
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Галицинове, вул. Центральна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 04/1209-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

12 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА №24" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 153
Ідентифікаційний код: 02003474
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, загальна практика - сімейна медицина, організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, бактеріологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, онкологія, пульмонологія, неврологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, проктологія, професійна патологія, психотерапія,
ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, загальна практика
- сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (гігієна),
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лабораторна справа (клініка), санологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пров. Верхівський, буд. 5
м.Харків, вул. Курилівська, буд. 30
м.Харків, просп. Слави, буд. 11
м.Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 40
м.Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 142
м.Харків, вух. Полтавський Шлях, буд. 153
Реєстраційне досьє від 07.09.2018 № 05/0709-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

13 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА №9" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Роганська, буд. 130 А
Ідентифікаційний код: 22658190
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, бактеріологія, гастроентерологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія
і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія,
ендокринологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лабораторна імунологія, дитяча гінекологія,
неврологія, онкологія, ортопедія і травматологія, стоматологія, отоларингологія,
офтальмологія, рентгенологія, рефлексотерапія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, загальна практика - сімейна
медицина, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста
з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, рентгенологія, лабораторна
справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Велика Кільцева, буд.124
м.Харків, вул. Роганська, буд. 130-А
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 05/1009-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

14 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"КОБЕЛЯЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ" КОБЕЛЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ
ОБЛАСТІ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ

Місцезнаходження: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. Шевченка,
буд. 78/109
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Ідентифікаційний код: 38540960
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Мотрине, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 40
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Морози, вул. Академіка Забігайла, буд. 2
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лучки, вул. Травнева, буд. 2
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Марківка, вул. Центральна, буд. 10
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Кунівка, вул. Колгоспна, буд. 32
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Свічкареве, вул. Шкільна, буд. 2
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Кустолові -Кущі, вул. Новоселівська, буд. 42А
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Мартинівка, вул. Центральна, буд. 11
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Павлівка, вул. Центральна, буд. 41
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Перегонівка, вул. Матросова, буд.
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Ревущине, вул. Степова, буд. 14
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Вишневе, вул. Шкільна, буд. 6
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Чорбівка, вул. Центральна, буд. 16
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Чкалове, вул. Вишнева, буд. 20
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Червоні Квіти, вул. Квітнева, буд. 14А
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Степове, вул. Центральна, буд. 22А
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Сухинівка, вул. Шевченка, буд. 26
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Солошине, вул. 1 Травня, буд. 11
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Правобережна Сокілка, вул. Миру, буд. 8
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лівобережна Сокілка, вул. Зелена, буд. 9
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Криничне, вул. Дружби, буд. 6
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Просяниківка, вул. Центральна, буд. 5
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Гарбузівка, вул. 1 Травня, буд. 14Б
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. Шевченка, буд. 78/109
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Світлогірське, вул. Пирогова, буд. 23
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Бутенки, вул. Братів Хряпів, буд. 2
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Іванівка, вул. Горького, буд. 40
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Дашківка, пров. Шпитальний, буд. 4
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Миру, буд. 6
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Орлик, вул. Космонавтів, буд. 34
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Придніпрянське, вул. Медична, буд. 19
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Шенгури, вул. 1 Травня, буд. 4
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Озера, вул. Миру, буд. 4
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Бережнівка, вул. Миру, буд. 15А
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Бродщина, вул. Шкільна, буд. 37
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Дабинівка, вул. Молодіжна, буд. 16
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Вільховатка, вул. Набережна, буд. 1
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Красне, вул. Вишнева, буд. 43А
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Сухе, вул. Шевченка, буд. 21
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Григоро-Бригадирівка, пров. Медичний, буд. 3
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Деменки, вул. Перемоги, буд. 2/2
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Дрижина Гребля, вул. Кобеляцька, буд. 14
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Жуки, вул. Ватутіна, буд. 15
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Золотарівка, вул. Центральна, буд. 10
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Канави, вул. Центральна, буд. 116
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Кишеньки, вул. Виноградна, буд. 6
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Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лебедине, вул. Перемоги, буд. 18А/4
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Коваленківка, вул. Виробнича, буд. 4
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Комарівка, вул. Центральна, буд. 17
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Комендантівка, вул. Миру, буд. 44
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Вітрова Балка, вул. Центральна, буд. 14
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Василівка, вул. Молодіжна, буд. 2
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Соснівка, вул. Незалежності, буд. 11
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 05/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

15 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ №28
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Поштовий, буд. 4
Ідентифікаційний код: 24830930
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, провулок Поштовий, буд.4
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 05/1209-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

16 ФОП Грицан Оксана Миколаївна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Тересва, вул. Вайди,
буд. 31
Ідентифікаційний код: 3289901800
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Тересва, вул. Європейська, буд. 5
Реєстраційне досьє від 07.09.2018 № 06/0709-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

10

17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
МІСТА
ТОРЕЦЬКА
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Торецьк, вул. Центральна, буд. 55Г
Ідентифікаційний код: 37522155
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, дитяча неврологія, загальна практика - сімейна медицина; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична
статистика, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Торецьк, смт Щербинівка, вул. Зарічна, буд. 17
Донецька обл., м.Торецьк, смт Новгородське, вул. Молодіжна, буд. 7
Донецька обл., м.Торецьк, смт Північне, вул. Шкільна, буд. 15
Донецька обл., м.Торецьк, м. Залізне, просп Піонерів, буд. 23
Донецька обл., м.Торецьк, вул. Центральна, буд. 2А
Донецька обл., м.Торецьк, вул. Центральна, буд. 55Г
Донецька обл., м.Торецьк, просп. Шахтарів, буд. 47
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 06/1209-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

18 ФОП Санагурський Зіновій Дмитрович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Кравчука, буд. 4, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2993707216
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Філатова, буд. 1
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 07/1009-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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19 ФОП Тарасенко Андрій Володимирович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Електровозна, буд. 17А, кв. 89
Ідентифікаційний код: 2894712056
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, рентгенологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пров. Ювілейний, буд. 54А
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 07/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

20 ФОП Лійка Віолета Юріївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 3, кв. 80
Ідентифікаційний код: 3255709662
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Гостомель, вул. Мисливська, буд. 13,
прим. 121
Реєстраційне досьє від 07.09.2018 № 0709/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

21 ФОП Філь Олександр Вікторовичм
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Шумський р-н, с.Великі Дедеркали,
хутір Обори
Ідентифікаційний код: 3195801178
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Тернопіль, вул. Громницького В., буд. 4, прим. 72
Реєстраційне досьє від 07.09.2018 № 0709/03-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»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

22 ФОП Засаднюк Андрій Іванович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Кременецький р-н, м.Почаїв, вул. Вишнева,
буд. 6
Ідентифікаційний код: 1691506677
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедія і травматологія, фізіотерапія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Лобановського, буд. 4В, нежиле приміщення №154,155,163,164
Реєстраційне досьє від 07.09.2018 № 0709/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

23 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н,
смт Петропавлівка, вул. Миру, буд. 102
Ідентифікаційний код: 36725368
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, акушерство і гінекологія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста
з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична
статистика, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, смт Залізничне, вул. Польова, буд. 2
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Олефірівка, вул. Шевченка, буд. 1;
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Шевченка, вул. Шевченка, буд. 28
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, смт Петропавлівка, вул. Миру,
буд. 102
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Богинівка, вул. Шкільна, буд. 531
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Троїцьке, вул. Шкільна, буд. 23
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Мар’янка, вул. Гагаріна, буд. 11
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Лозове, вул. Центральна, буд. 32
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Вереміївка, вул. Суворова, буд. 36
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Хороше, вул. Широка, буд. 1а
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Українське, вул. Миру, буд. 20
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Олександропіль, вул. Центральна,
буд. 4
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Осадче, вул. Вишнева, буд. 17
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Коханівка, вул. Шкільна, буд. 6
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Троїцьке, вул. Широка, буд. 103
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Чумаки, вул. Центральна, буд. 61
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Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Дмитрівка, вул. Козацька, буд. 51
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Самарське, вул. Шкільна , буд. 3а
Реєстраційне досьє від 07.09.2018 № 0709/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

24 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.МАРІУПОЛЯ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Українського козацтва, буд. 56
Ідентифікаційний код: 42278319
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, акушерство і гінекологія, дитяча офтальмологія, дитяча
хірургія, дитяча отоларингологія, дитяча неврологія, офтальмологія, отоларингологія,
неврологія, хірургія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, фізіотерапія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Київська, буд.73
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Українського козацтва, буд.56
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Українського козацтва, буд.54
Донецька обл., м.Маріуполь, с. Виноградне, вул. Центральна, буд.228
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Пашковського, буд.4
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Менделєєва, буд.11
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. 9 Травня, буд.8
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Київська, буд. 92
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Олімпійська, буд.183
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 08/1209-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

25 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ № 25
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Академіка Маслова, буд. 3
Ідентифікаційний код: 24830968
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Академіка Маслова, буд.3
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 09/1109-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

26 ФОП Григорчук Володимир Олександрович
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. А.Мельника, буд. 14, кв. 32
Ідентифікаційний код: 2091004754
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча ортопедія і травматологія
за місцем провадження діяльності
м.Рівне, вул. Княгиницького, буд. 5А
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 10/1009-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

27 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Тургенєвська, буд. 76-78 літ. "А"
Ідентифікаційний код: 42219363
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Еспланадна, буд. 4-6, літ. "А"
м.Київ, вул. Тургенєвська, буд. 76-78, літ. "А"
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 10/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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28 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ІЗЯСЛАВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ІЗЯСЛАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Шевченка,
буд. 10, корпус В
Ідентифікаційний код: 38072569
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа,
акушерська справа,
сестринська справа, медична статистика,
санологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Лютарка, вул. Садова, буд. 1
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Васьківці, вул. Шевченка, буд. 10
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Щурівці, вул. Центральна, буд. 31
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Тишевичі, вул. Молодіжна, буд. 12
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Долоччя, вул. Островського, буд. 17
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Мокрець, вул. Шевченка, буд. 27
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Кам’янка, вул. Центральна, буд. 6
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Поліське, вул. Наголюка, буд. 1Б
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Зубарі, вул. Ватутіна, буд. 10
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Більчин, вул. Центральна, буд. 9А
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Білотин, вул. Миру, буд. 16
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Комини, вул. Центральна, буд. 13
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Припутні, вул. Березна, буд. 18А
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Путринці, вул. Зелена, буд. 21
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Тернавка, вул. Квітнева, буд. 10
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Великі Пузирки, вул. Гагаріна, буд. 31
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Двірець, вул. Центральна, буд. 3
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Свириди, вул. Центральна, буд. 6
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Сошне, вул. Центральна, буд. 33А
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Богдана Хмельницького, буд. 47
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Шевченка, буд. 10, корпус В
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Клубівка, вул. Георгія Кірпи, буд. 108А
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Михнів, вул. Центральна, буд. 37 А
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Ліщани, вул. Гагаріна, буд. 6А
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Радошівка, вул. Центральна, буд. 23
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Шекеринці, вул. Шевченка, буд. 1
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Ріпки, вул. Горанська, буд. 8
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Велика Радогощ, вул. Б.Хмельницького,
буд. 3
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Кунів, вул. Прикордонна, буд. 15
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Нове С., вул. Героїв Небесної Cотні, буд. 11отні, буд. 11
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Білогородка, вул. Лікарняна, буд. 10
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Плужне, вул. Островського, буд. 71
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Миколи Микитюка, буд. 106,
корпус Д
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Мислятин, вул. Центральна, буд. 5 А
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Борисів, вул. Центральна, буд. 9
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Сморшки, вул. Центральна, буд. 1
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Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Покощівка, вул. Партизанська, буд. 8
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Завадинці, вул. Горинська, буд. 1
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Бейзими, вул. Пушкіна, буд. 3
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Підлісці, вул. Центральна, буд. 12
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Топори, вул. Шкільна, буд. 20
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Теліжинці, вул. Центральна, буд. 2А
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Хотень Перший, вул. Центральна, буд. 12Б
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Кропивна, вул. Миру, буд. 19
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Сохужинці, вул. Жовтнева, буд. 2 А
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Христівка, вул. Шевчука, буд. 1
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. М’якоти, вул. Чулкова, буд. 5
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Михля, вул. Квітнева, буд. 1
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Білеве, вул. Центральна, буд. 22
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Сахнівці, вул. Центральна, буд. 4
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Дертка, вул. Центральна, буд. 3
Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Добрин, вул. Центральна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 18.09.2018 № 10/1809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

29 ФОП Ліснівська Нінель Броніславівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Хорива, буд. 32, кв. 40
Ідентифікаційний код: 2221906404
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю офтальмологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Коперника, буд. 3, прим. 3003
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 1009/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

30 ФОП Реброва Юліана Олексіївна
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд.10, кв.172
Ідентифікаційний код: 3276315083
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: акушерська справа
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Гагаріна, буд. 8, прим. 45,ІІ
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 11/1009-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

31 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
КОНУСНО-ПРОМЕНЕВОЇ ТОМОГРАФІЇ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1 літ. "А", група нежилих
приміщень № 1002
Ідентифікаційний код: 42219033
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1 літ."А"
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 11/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

32 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦМЕИЛАБ"
Місцезнаходження: м.Харків, проспект Ювілейний, буд. 56
Ідентифікаційний код: 42153528
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Ювілейний, буд. 56
м.Харків, просп. Олександрівський, буд. 87
м.Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 4
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 11/1209-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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33 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт Петрове,
вул. Центральна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38844232
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Зелене, вул. Дружби, 1-а
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Новомануйлівка, вул. Чкалова, 9
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, вул. Центральна, 18
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Йосипівка, вул. Шкільна, 3
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Чечеліївка, вул. Косолапова, 22
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Малинівка,вул. Шевченка, 64
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт. Петрове, вул. Центральна, 1
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Ганнівка,вул. Іскрівська, 2
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Новий Стародуб, вул. Пушкіна, 37
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Олександро-Мар'ївка, вул. Миру, 2
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Олександрівка, вул. Центральна, 13
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Олімпіадівка, вул. Івана Франка, 49
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, ст. Рядова, вул. Дружби, 15
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с.Червонокостянтинівка, Шевченка, 2
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Червоносілля, вул. Правобережна, 24
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Богданівка, вул. Інгулецька, 95
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Новий Стародуб, вул. Садова, 1
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Братське, вул. Горького, 11
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Козацьке,вул. Центральні, 59
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Іскрівка, вул. Прибережна,6
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Луганка, вул. Калинова, 13
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт. Балахівка, вул. Центральна, 4
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Баштино,вул. Галугана, 2
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Водяне, вул. Засядька, 28
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Володимирівка, вул. Центральна, 15
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Ганнівка, вул. Вереснева, 44
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 1109/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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34 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
СЕЛА
ДРАНИЦЯ"
МАМАЛИГІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
НОВОСЕЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с.Драниця,
вул. Центральна, буд. 151
Ідентифікаційний код: 40770267
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Драниця, вул. Центральна, 151
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 12/1209-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

35 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧОРТКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Біла, вул. Штокалівка,
буд. 159
Ідентифікаційний код: 38427288
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Скородинці, вул. Середня, 54
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Антонів, вул. Грушевського, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Заболотівка, вул. Лесі Українки, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Росохач, вул. Івана Франка, 10 б
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Горішня Вигнанка, вул. Центральна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Пастуше, вул. Шевченка,17
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Пробіжна, вул. Церковна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Коцюбинчики, вул. Центральна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Бичківці, вул. Мурованка, 32
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Нагірянка, вул. Шевченка, 37
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Переходи, вул. Центральна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Косів, вул. Хом'яківка, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Базар, вул. Шкільна, 14
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Д. Пігути, 29
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Чортків, вул. Маковея, 7
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Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Кривеньке, вул. Центральна, 16
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Джурин, вул. Незалежності, 10
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Мухавка, вул. Грушевського, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Улашківці, вул. Шевченка, 63
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Полівці, вул. Церковна,17
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Біла, вул. Штокалівка, 159
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Джуринська Слобідка, вул. Центральна, 53
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Зелена, вул. Центральна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Звиняч, вул. Заголінки, 32
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Сокиринці, вул. Центральна, 69
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Босири, вул. Центральна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Стара Ягільниця, вул. Шкільна, 18
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Черкавщина, вул. Надрічна, 42
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Шульганівка, вул. Центральна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Свидова, вул. Грушевського, 12
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Швайківці, вул. Центральна, 14
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Палашівка, вул. Центральна, 357
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Товстеньке, вул. Центральна, 54
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Сосулівка, вул. Лесі Українки, 4
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Милівці, вул. Центральна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Капустинці, вул. Шкільна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Шманьківці, вул. Шевченка, 55
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Шманьківчики, вул. Центральна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Залісся, вул. Головна, 1
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Ягільниця, Промислова, 6
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Скомороше, вул. Центральна, 31
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Криволука, вул. Центральна, 1
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 1209/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЧОРНОБАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, смт Чорнобай,
вул. Центральна, буд. 221
Ідентифікаційний код: 38868830
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Москаленки, вул. Шевченка, 43а
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники, вул. Вознесенська, 105
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Васютинці, вул. Б. Хмельницького, 94
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Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Воронинці, вул. Героя Праці Ганни
Залозної, 40/2
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Крутьки, вул. Устименка, 157 б
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Красенівка, вул. Івана Піддубного, 87
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Бакаєве, вул. Шевченка, 14
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Лящівка, вул. Павлова, 25а
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Григорівка вул. Горького, 4
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Вереміївка, вул. Анатолія Фесуна, 57
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Новоукраїнка, вул. Шевченка, 14
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Лукашівка, вул. Мироненка, 35
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Савківка, вул. Миру, 29
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Веселий Хутір, вул. Благовісна, 15
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Журавлине, вул. Безпалого, 5а
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Хрестителеве,
пров. Центральний, 37
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мохнач, вул. Гоголя, 45а
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Червонохиженці, вул. Шевченка 14
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Коврай, вул. Шевченка, 42б
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Першотравневе, вул. Молодіжна, 36
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, селище Мирне, вул. Шевченка, 12
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Придніпровське, вул. Дніпрова, 27
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Старий Коврай, вул. Центральна, 24
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Степове, вул. Центральна, 16
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Лихоліти, вул. Козацька, 55
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Жовнине, вул. Гоголя, 9а
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Іркліїв, вул. Соборності, 2
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с.Тимченки, вул. Центральна, 40а
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мала Бурімка, вул. Невдашенків, 15 а
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Богодухівка, вул. Шевченка, 30 б
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Велика Бурімка, вул. Іркліївська, 1а
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, смт Чорнобай, вул. Центральна, 221
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, селище Привітне, площа Консовського, 17
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Тарасівка, вул. Різдвяна, 17
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Нове Життя вул. Миру, 15а
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Новоселиця, вул. Шевченка, 20
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Кліщинці, вул. Благовісна, 40
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Ревбинці, вул. Миру, 11
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Великі Канівці, вул. Преображенська, 18
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мар’янівка, вул. 30-річчя Перемоги, 27
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Малі Канівці, вул. Миру, 41
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Чехівка, вул. Центральна, 39
Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Франківка, вул. Молодіжна, 8
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 1209/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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37 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. МАРІУПОЛЯ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Нахімова, буд. 35
Ідентифікаційний код: 37885278
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, ендокринологія, гастроентерологія,
наркологія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, хірургія, дерматовенерологія,
професійна патологія, психофізіологія, рентгенологія, дитяча отоларингологія,
функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика,
рентгенологія, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Новоросійська, 28
Донецька обл., м.Маріуполь, пр. Нахімова, 35
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 1209/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

38 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БРУСИЛІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, смт Брусилів,
вул. Лермонтова, буд. 41
Ідентифікаційний код: 38395246
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Привороття, вул. Шкільна, буд.2
Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Долинська, вул. Центральна, буд.34
Житомирська обл., Брусилівський р-н, смт Брусилів, вул. Лермонтова, буд.41
Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозівка, вул. Миру, буд.204
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 1209/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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39 ТОВАРИСТВО
"НЕЙРОН+"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Сокальська, буд. 4
Ідентифікаційний код: 42351042
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, наркологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Сокальська, буд. 4, прим. 38
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 1209/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

40 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗМІЇВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. 6-ї Стрілецької
дивізії, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38897677
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Коропове, вул. Монастирська, 7
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Геніївка, вул.Вишнева, 32а
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Бірки, вул. Шкільна, 22
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Першотравневе, вул. Підлісна, 6
Харківська обл., Зміївський р-н, смт.Слобожанське, вул. Дружби, 12
Харківська обл., Зміївський р-н, смт.Слобожанське, вул. Оздоровча, 2
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Скрипаї, вул. Широка, 45а
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Левківка, вул. Шкільна, 15
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Таранівка, вул. Широнінців, 67а
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Гайдари, вул. Піонерська, 18
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Омельченки, вул. Колгоспна, 8а
Харківська обл., Зміївський р-н, смт.Зідьки, вул. Хвойна, 1
Харківська обл., Зміївський р-н, cщ. Донець, вул.  Привокзальна, 14 ащ. Донець, вул. Привокзальна, 14 а
Харківська обл., Зміївський р-н, м.Зміїв, вул. 6-ї Стрілецької дивізії, 1
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Велика Гомільша, вул. Набережна, 16
Харківська обл., Зміївський р-н, смт.Зідьки, провулок Шкільний, 4
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Нижній Бишкин, вул. 40 років Перемоги, 30
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Лиман, вул. Зміївська, 36
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Борова, вул. Центральна, 137
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Тимченки, вул. Миру, 28г
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Соколове, вул. Отакара Яроша, 57а
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Островерхівка, вул. 8 Березня, 1в
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Харківська обл., Зміївський р-н, с.Задонецьке, вул. Щегельського, 24
Харківська обл., Зміївський р-н, сщ.Вирішальний, вул. Врожайна, 2а
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Височинівка, вул.Миру,22
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Шелудьківка, вул. Горького, 65
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Дудківка, вул. Зелена, 2
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Роздольне, вул. Молодіжна, 4а
Харківська обл., Зміївський р-н, сщ. Благодатне, вул. Механізаторська, 2
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Геніївка, вул. Вишнева, 141
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Бірки, вул. Гострянська, 6а/2
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Мохнач, вул. Воїнів Сибіряків, 107
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Артюхівка, вул. Дружби, 4
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Пасіки, вул. Синявіна, 4
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Костянтівка, вул. Донець-Захаржевського, 1
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Чемужівка, вул. Мжанська, 2
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Черкаський Бишкин, вул. Миру, 61
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Красна Поляна, вул. Чуба, 6
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Гусина Поляна, вул. Сергія Закори, 1а
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Водяне, в-д Монастирський, 2
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 1209/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

41 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2"
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. В.Стуса, буд. 31
Ідентифікаційний код: 37944296
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, підліткова терапія,
неврологія, отоларингологія, клінічна лабораторна діагностика, функціональна
діагностика, офтальмологія, інфекційні хвороби, дитяча неврологія, дитяча
отоларингологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
лікувальна справа (невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Героїв України, буд. 20
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. В.Стуса, буд. 31
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 1209/14-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
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рахунки територіальних органів Державного казначейства)

42 ФОП Сенина Юрій Юрійович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н, м.Іршава, вул. Миру, буд. 10
Ідентифікаційний код: 2885511519
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Поштова, буд. 18/1
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 1209/15-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

43 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОХТИРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ "ОХТИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Охтирка, вул. Сумська, буд. 55
Ідентифікаційний код: 40980271
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Охтирка, вул. Петропавлівська, буд. 15
Сумська обл., м.Охтирка, вул. Сумська, буд. 55
Сумська обл., м.Охтирка, Вул. Київська, буд. 96
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 1209/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

44 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 4" ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Морозова, буд. 2
Ідентифікаційний код: 23329629
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, клінічна лабораторна
діагностика, організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, терапія,
стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
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м.Харків, вул. Морозова, буд.2
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 13/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

45 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, м.Великі Мости,
вул. Львівська, буд. 25
Ідентифікаційний код: 42108962
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Двірці, вул. Незалежності, буд. 12
Львівська обл., Сокальський р-н, С. Пристань, вул. Свободи, буд. 32
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Реклинець, вул. Нова, буд. 12
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Куличків, вул. Ващишина
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Стремінь, вулю Шкільна, буд. 13
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борове, вул. Піщана, буд. 14А
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Бутини, вул. Травнева, буд. 35
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Великі Мости, вул. Львівська, буд. 25
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

46 ФОП Матвієнко Анатолій Миколайович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 4В, кв. 5
Ідентифікаційний код: 2803921955
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 1А, прим. 161
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

47 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КАМ'ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Огієнко,
буд. 20
Ідентифікаційний код: 38566219
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, буд. 25
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Франко, буд. 30
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Васільєва, буд. 15
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Князя Володимира, буд. 14
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Папаніна, вул. 78
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Суворова, буд. 44
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Саксаганського, буд. 1В
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 45
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Тімірязєва, буд. 38
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Космонавтів, буд. 8
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Огієнко, буд. 20
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Миру, буд. 2
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, буд. 41
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

48 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "6-А МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Медової Печери, буд. 1
Ідентифікаційний код: 01996674
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, хірургія, ортопедія і травматологія, урологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, функціональна діагностика, рефлексотерапія, неврологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, психотерапія, ревматологія, терапія, ендокринологія,
рентгенологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
акушерство і гінекологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, дитяча неврологія, дитяча
ендокринологія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська
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справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Медової Печери, буд. 1
м.Львів, м. Винники, вул. Галицька, буд. 15
м.Львів, вул. Тракт Глинянський, буд. 154
м.Львів, м.Винники, вул. Галицька, буд. 12
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

49 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" РОМЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Сумська обл., Роменський р-н, село Бобрик, вул. Київська, буд. 56
Ідентифікаційний код: 26376820
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа,
акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Роменський р-н, с. Кашпури, вул. Шкільна, буд. 2
Сумська обл., Роменський р-н, с. Левандівка, вул. Шевченка, буд. 4
Сумська обл., Роменський р-н, с. Перекопівка, вул. Гагаріна, буд. 33
Сумська обл., Роменський р-н, с. Сміле, вул. Соборна, буд. 103
Сумська обл., Роменський р-н, с. Олексіївка, вул. Центральна, буд. 27
Сумська обл., Роменський р-н, с. Заруддя, вул. Центральна, буд. 2
Сумська обл., Роменський р-н, с. Погожа Криниця, вул. Центральна, буд. 4 А
Сумська обл., Роменський р-н, с. Коржі, вул. Паркова, буд. 28
Сумська обл., Роменський р-н, с. Ярмолинці, вул. Глинська, буд. 15
Сумська обл., Роменський р-н, с. Піски, вул. Соснова, буд. 15
Сумська обл., Роменський р-н, с. Анастасівка, вул. Соснова, буд. 3
Сумська обл., Роменський р-н, с. Попівщина, вул. Першотравнева, буд. 12
Сумська обл., Роменський р-н, с. Новопетрівка, вул. Миру, буд. 6 А
Сумська обл., Роменський р-н, с. Пустовійтівка, вул. Берегова, буд. 129
Сумська обл., Роменський р-н, с. Герасимівка, вул. Миру, буд. 1 А
Сумська обл., Роменський р-н, с. Вовківці, вул. Шкільна, буд. 1 А
Сумська обл., Роменський р-н, с. Правдюки, вул. Українська, буд. 32
Сумська обл., Роменський р-н, с. Сененки, вул. Глущенка, буд. 14
Сумська обл., Роменський р-н, с. Рогинці, вул. Ремінця, буд. 1
Сумська обл., Роменський р-н, с. Ведмеже, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 3
Сумська обл., Роменський р-н, с. В’юнне, вул. Солідарності, буд. 4 А
Сумська обл., Роменський р-н, с. Перехрестівка, вул. Миру, буд. 1
Сумська обл., Роменський р-н, с. Сміле, вул. Соборна, буд. 103
Сумська обл., Роменський р-н, с. Авраменкове, вул. Молодіжна, буд. 8
Сумська обл., Роменський р-н, с. Великі Будки, вул. Центральна, буд. 30
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Сумська обл., Роменський р-н, м. Ромни, 1 провулок Гетьмана Мазепи, буд. 1
Сумська обл., Роменський р-н, с. Гаврилівка, вул. Миру, буд. 2
Сумська обл., Роменський р-н, с. Москалівка, вул. Горшкова, буд. 4
Сумська обл., Роменський р-н, с. Сулими, вул. 1 Травня, буд. 36
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріївка, вул. Лікарська, буд. 24
Сумська обл., Роменський р-н, с. Володимирівка, вул. Центральна, буд. 24/4
Сумська обл., Роменський р-н, с. Дзеркалка, вул. Перемоги, буд. 23
Сумська обл., Роменський р-н, с. Косарівщина, вул. Шкільна, буд. 13
Сумська обл., Роменський р-н, с. Хрещатик, вул. Савченка, буд 65
Сумська обл., Роменський р-н, с. Гаї, вул. Конотопська, буд. 46
Сумська обл., Роменський р-н, с. Басівка, вул. Новоселівська, буд. 9
Сумська обл., Роменський р-н, с. Локня, вул. Центральна, буд. 12
Сумська обл., Роменський р-н, с. Вощилиха, вул. Шкільна, буд. 17
Сумська обл., Роменський р-н, с. Хмелів, вул. Роменська, буд. 45
Сумська обл., Роменський р-н, с. Гудими, вул. Зацарянська, буд. 4
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, буд. 47
Сумська обл., Роменський р-н, с. Василівка, вул. Центральна, буд. 13
Сумська обл., Роменський р-н, с. Бобрик, вул. Київська, буд. 56
Сумська обл., Роменський р-н, с. Борозенки, вул. Конотопська, буд. 1
Сумська обл., Роменський р-н, с. Житнє, вул. Прокопенка, буд. 1
Сумська обл., Роменський р-н, с. Калинівка, вул. Центральна, буд. 11
Сумська обл., Роменський р-н, с. Миколаївка, вул. Берегова, буд. 1
Сумська обл., Роменський р-н, с. Гаврилівка, вул. Миру, буд. 2
Сумська обл., Роменський р-н, с. Овлаші, пл. Українська, буд. 53
Сумська обл., Роменський р-н, с. Плавинище, вул. Площа Українська, буд. 53
Сумська обл., Роменський р-н, с. Біловоди, вул. Миру, буд.10 А
Сумська обл., Роменський р-н, с. Ярошівка, вул. Миру, буд. 46
Сумська обл., Роменський р-н, с. Чеберяки, вул. Центральна, буд. 15
Сумська обл., Роменський р-н, с. Голінка, вул. Шевченка, буд. 65
Сумська обл., Роменський р-н, с. Діброва, вул. Садова, буд. 8
Сумська обл., Роменський р-н, с. Артюхівка, вул. Миру, буд. 4
Сумська обл., Роменський р-н, с. Королівщина, вул. Шкільна, буд. 13
Сумська обл., Роменський р-н, с. Хоминці, вул. Лугова, буд. 43
Сумська обл., Роменський р-н, с. Нова Гребля, вул. Шевченка, буд. 34
Сумська обл., Роменський р-н, с. Волошнівка, вул. Професора Максимейка, буд. 2
Сумська обл., Роменський р-н, с. Глинськ, вул. Роменська, буд. 2
Сумська обл., Роменський р-н, с. Ріпки, пл. Миру, буд. 1
Сумська обл., Роменський р-н, с. Довгополівка, вул. 40-річчя Перемоги, буд.2Б
Сумська обл., Роменський р-н, с. Мокиївка, вул. Миру, буд. 27
Сумська обл., Роменський р-н, с. Матлахове, вул. Хандоги, буд. 8
Сумська обл., Роменський р-н, с. Галка, вул. Берегова, буд. 1
Сумська обл., Роменський р-н, с. Великі Бубни, вул. Новоселівка, буд. 2
Сумська обл., Роменський р-н, с. Левченки, вул. Соборна, буд. 4
Сумська обл., Роменський р-н, с. Малі Бубни, вул. Калнишевського, буд. 12
Сумська обл., Роменський р-н, с. Посад, вул. Миру, буд. 8
Сумська обл., Роменський р-н, с. Салогубівка, вул. Гнєдаша, буд. 5
Сумська обл., Роменський р-н, с.Бацмани, вул. Миру, буд. 28
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

50 ФОП Тарасевич Остап Анатолійович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. І.Франка, буд. 77А
Ідентифікаційний код: 3460405232
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Івана Франка, буд. 34/2
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

51 ФОП Яцентюк Надія Михайлівна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Горішня Вигнанка,
вул. Шевченка, буд. 70
Ідентифікаційний код: 3171013909
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія, кардіологія, дерматовенерологія, акушерство і гінекологія,
хірургія, урологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Степана Бандери, буд. 38
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

52 ФОП Романченко Олександр Валерійович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Гуцульська, буд. 19
Ідентифікаційний код: 3198722074
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Січових Стрільців, буд. 34/37, кв. 38
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/09-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
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

53 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДЕЛЬТА МЕД"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Лазаренка, буд. 4 "Б", кв. 3
Ідентифікаційний код: 41912087
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, онкохірургія, онкологія,
судинна хірургія, хірургія, інфекційні хвороби, акушерство і гінекологія, кардіологія,
наркологія, загальна практика - сімейна медицина, ортопедія і травматологія, урологія,
ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Караджича, буд.29б
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

54 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, просп. Миру, буд. 44
Ідентифікаційний код: 02006596
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, алергологія, бактеріологія, гастроентерологія, дерматовенерологія,
дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні
хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лікувальна
фізкультура, неврологія, нефрологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, проктологія, пульмонологія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія,
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),
акушерська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Чернігів, вул. Гагаріна, 52ж
м.Чернігів, пр-т Миру, 36
м.Чернігів, вул. Красносільського, 73а
м.Чернігів, вул. Гагаріна, 6
м.Чернігів, пров. 1-го Травня, 3а
м.Чернігів, пр-т Миру, 44
м.Чернігів, вул. Гагаріна, 4а
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
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код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

55 ФОП Токарчук Оксана Миронівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Івана Богуна, буд. 36, кв.
45
Ідентифікаційний код: 2713813482
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, педіатрія, ревматологія, дитяча ортопедія і травматологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Івана Богуна, буд. 40
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

56 ФОП Гончаренко Максим Валентинович
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Великодолинське,
вул. 8 Марта, буд. 35
Ідентифікаційний код: 3220901416
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Великодолинське, вул. Маріїнська, буд. 5, каб.
13
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

57 ФОП Баранівський Сергій Володимирович
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Лук'яненка, буд. 5, кв. 222
Ідентифікаційний код: 3202119559
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія, дитяча неврологія, загальна практика - сімейна медициназа
місцем провадження діяльності
м.Житомир, проїзд Скорульського, буд. 5
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/17-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

58 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БЕРЕЗАНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Березань, вул. Михайлівська, буд. 50
Ідентифікаційний код: 42241755
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Березань, вул. Михайлівська, буд. 50
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/18-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

59 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 28
Ідентифікаційний код: 01985370
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дитяча анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, ендокринологія,
ендоскопія, кардіологія, дитяча кардіоревматологія, клінічна лабораторна діагностика,
лабораторна імунологія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, пульмонологія,
терапія, рентгенологія, медицина невідкладних станів, ультразвукова діагностика, урологія,
функціональна діагностика, хірургія, хірургія серця і магістральних судин; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: медико-профілактична справа,
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 28
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/19-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

60 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, бульвар Будівельників, буд.
23
Ідентифікаційний код: 37906528
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, бактеріологія, анестезіологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча
імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, дитячі
інфекційні хвороби, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, підліткова терапія, рентгенологія, рефлексотерапія,
ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, професійна
патологія, урологія, офтальмологія, загальна практика - сімейна медицина; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(гігієна), рентгенологія, медична статистика, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, бульвар Будівельників, буд. 23
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Перемоги, буд. 63
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/20-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

61 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПУЛИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Пулинський р-н, смт Пулини, вул. Шевченка,
буд. 95
Ідентифікаційний код: 38863187
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, загальна практика сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Очеретянка, вул. Шевченка, 4
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Пулино-Гута, вул. Квіткова, 2
Житомирська обл., Пулинський р-н, смт. Пулини, вул. Шевченка, 95
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Івановичі, вул. Миру, 37
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Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Буряківка, вул. Братів Ключицьких, 14в
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Стара Олександрівка, вул. Миру, 54
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Ялинівка, вул. Шевченка, З
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Колодіївка, вул. Шевченка, 5
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Зелена Поляна, вул. Лесі Українки, 18
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Ясна Поляна, вул. Лесі Українки, 29
Житомирська обл., Пулинський р-н, селище Курне, вул. Миру, 37
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Чернявка, вул. Шевченка, 54
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Ясенівка, вул. Шевченка, 1
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Кошелівка, вул.Володимирська, З
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Сколобів, вул. Лесі Українки, 2
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Радецька Болярка, вул. Миру, 15
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Курне, вул. Центральна, 2
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Юльянівка, вул. Незалежності, 25
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Тетірка, вул. Садова, 1/2
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Грузливець, вул. Кірова, 36
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Рудокопи, вул. Шевченка, 52
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Улашанівка, вул. Миру, 1
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Зелена Діброва, вул. Небесної сотні, 15
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Теньківка, вул. Партизанська, 6
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Цвітянка, вул. Центральна, 8
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Соколів, вул. Молодіжна, 1
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Ходорівка, вул. Миру, 5а
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Новини, вул. Довбишська, 30
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Білка, вул. Перемоги, 20
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Червоносілка, вул. Кооперативна, 45
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Старий Майдан, вул. Незалежності, З
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Великий Луг, вул. Миру, 54
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Павлівка, вул. Пушкіна, 10а
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Стрибіж, вул. Шевченка, 5
Житомирська обл., Пулинський р-н, с. Андріївка, вул. Незалежності, 4
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

62 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"БІЛЬМАЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ" БІЛЬМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ
ОБЛАСТІ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ

Місцезнаходження: Запорізька обл., Більмацький р-н, смт Більмак, вул. Євтушенка,
буд. 1А
Ідентифікаційний код: 38626445
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
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за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Гоголівка, вул. Центральна, буд. 242
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Новоукраїнка, вул. Свободи, буд. 1
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Вершина, вул. Свободи, буд. 1
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Гусарка, вул. Центральна, буд. 4
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Мар'янівка, вул. Українська, буд. 57А
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Сміле, вул. Чкалова, буд. 84
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Самійлівка, вул. Польова, буд. 33Б
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Червоне Озеро, вул. Марії Володової, буд. 49
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Червоноселівка, вул. Центральна, буд. 4
Запорізька обл., Більмацький р-н, смт Більмак, вул. Євтушенка, буд. 1А
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Більманка, вул. Глушкова, буд. 19
Запорізька обл., Більмацький р-н, с. Трудове, вул. Заводська, буд. 3
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/24-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

63 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Медична, буд. 15
Ідентифікаційний код: 40456716
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія, радіонуклідна
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

64 ФОП Пернеровський Ігор Васильович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Угринів,
вул. Галицька, буд. 203, кв. 33
Ідентифікаційний код: 3116009051
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 114
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/27-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

65 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МОНАСТИРИСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" МОНАСТИРИСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська,
вул. Шевченка, буд. 29
Ідентифікаційний код: 38288860
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Задарів, вул. Шевченка, буд. 17
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Доброводи, вул. Центральна, буд. 12
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Григорів, вул. Шевченка, буд. 25
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Гранітне, вул. Івана Франка, буд. 21
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Горигляди, вул. Незалежності, буд. 22
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Горожанка, вул. Центральна, буд. 10
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Велеснів, вул. Шевченка, буд. 35
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Бобрівники, вул. Чорновола, буд. 10
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Бертники, вул. Центральна, буд. 12
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Вістря, вул. Центральна, буд. 28
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Високе, вул. Шевченка, буд. 26
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Устя-Зелене, вул. Шевченка, буд. 48
Тернопільська обл., Монастириський р-н, смт Коропець, вул. Марка Каганця, буд. 33
Тернопільська обл., Монастириський р-н, м. Монастириська, вул. Шевченка, буд. 29
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Дубенка, вул. Івана Франка, буд. 15
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Горішня Слобідка, вул. Незалежності,
буд. 32
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Савелівка, вул. Шевченка, буд. 25
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Комарівка, вул. Незалежності, буд. 23
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Лядське, вул. Шкільна, буд. 1
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Стігла, вул. Шевченка, буд. 28
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Світле, вул. Центральна, буд. 12
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Садове, вул. Шевченка, буд. 20
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Діброва, вул. Незалежності, буд. 12
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Вербка, вул. Шевченка, буд. 28
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Гончарівка, вул. Центральна, буд. 22
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Швейків, вул. Бічна, буд. 28
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Яргорів, вул. Шевченка, буд. 28
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Чехів, вул. Центральна, буд. 15
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Тростянці, вул. Чорновола, буд. 25
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Сеньків, вул. Зелена, буд. 22
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Підлісне, вул. Незалежності, буд. 22
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Лазарівка, вул. Центральна, буд. 20
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Залісся, вул. Чорновола, буд. 12
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Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Заставці, вул. Зелена, буд. 22
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Завадівка, вул. Зелена, буд. 21
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Ковалівка, вул. Центральна, буд. 183
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Коржова, вул. Чорновола, буд. 20
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Криниця, вул. Лесі Українки, буд. 22
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Олеша, вул. Незалежності, буд. 15
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Лука, вул. Шевченка, буд. 32
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Маркова, вул. Центральна, буд. 26
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Міжгір’я, вул. Чорновола, буд. 20
Тернопільська обл., Монастириський р-н, . Низьколизи, вул. Лесі Українки, буд. 15
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Красіїв, вул. Незалежності, буд. 32
Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Нова Гута, вул. Центральна, буд. 20
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

66 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЧОРНООСТРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Вовча Гора, вул. Нова,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 40333372
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Польові Гринівці, вул. Молодіжна, буд. 14
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ставчинці, вул. Центральна, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Вовча Гора, вул. Нова, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Грузевиця, вул. Центральна, буд. 71
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Рідкодуби, вул. Мудрого, буд. 15
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Педоси, вул. Центральна
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Миколаїв, вул. Жовтнева, буд. 14
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Малі Орлинці, вул. Центральна, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Антонівка, вул. Центральна, буд. 119
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Манилівка, вул. Центральна, буд. 7/1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лапківці, вул. Шевченка,буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Захарівці, вул. Шкільна, буд. 19
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Везденьки, вул. Центральна, буд. 17
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Бережанка, вул. Колгоспна, буд. 12
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Мартинівка, вул. Центральна, буд. 12
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Осташки, вул. Центральна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
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код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

67 ФОП Сокур Лариса Леонідівна
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Першотравнева, буд. 51,
кв. 119
Ідентифікаційний код: 2929408365
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Григорія Сокальського, буд. 33, прим. 37
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/30-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

68 ФОП Кулеша Ганна Володимирівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Слов'янськ, пров. Макаренка, буд. 5, кв. 11
Ідентифікаційний код: 3104900980
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Василівська, буд. 52/24
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/31-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

69 ФОП Балакірєва Олена Євгеніївна
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 6, кв. 125
Ідентифікаційний код: 2874510661
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, Старобазарний сквер, буд.3, прим. 101
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/32-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

70 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
НОВОКАЛЬЧЕВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Місцезнаходження: Одеська обл., Березівський р-н, село Виноградне,
вул. Центральна, буд. 51
Ідентифікаційний код: 40259687
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Березівський р-н, с.Новокальчеве, вул. Паркова, буд. 73
Одеська обл., Березівський р-н, с.Травневе, вул. Центральна, буд. 24
Одеська обл., Березівський р-н, с.Виноградне, вул. Центральна, буд. 51
Одеська обл., Березівський р-н, с.Улянівка, вул. Центральна, буд. 22
Одеська обл., Березівський р-н, с.Семихатки, вул. Центральна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/33-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

71 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
АСКАНІЯ-НОВА СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Асканія-Нова,
вул. Альошина, буд. 3 А
Ідентифікаційний код: 41813691
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, рентгенологія, терапевтична стоматологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа,
акушерська справа, рентгенологія, медична статистика, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Чаплинський р-н, селище Питомник, вул. Будівельна, буд. 16
Херсонська обл., Чаплинський р-н, селище Іллінка, вул. Шкільна, буд. 1
Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Асканія-Нова, вул. Альошина, буд. 3 "А"
Херсонська обл., Чаплинський р-н, селище Молочне, вул. Зелена, буд. 1
Херсонська обл., Чаплинський р-н, селище Маркаєв, вул. Шевченко Т.Г., буд. 10
Херсонська обл., Чаплинський р-н, селище Комиш, вул. Зелена, буд. 8
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/34-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

72 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
ВИНОГРАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Херсонська обл., Олешківський р-н, смт Брилівка,
пров. Спортивний, буд. 4
Ідентифікаційний код: 41597797
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Олешківський р-н, с.Тарасівка, вул. Садова, буд. 97а
Херсонська обл., Олешківський р-н, с.Мирне, вул. Благодатна, буд. 26
Херсонська обл., Олешківський р-н, смт Брилівка, пров. Спортивний, буд. 4
Херсонська обл., Олешківський р-н, с.Виноградове, вул. Поповича, буд. 23
Херсонська обл., Олешківський р-н, с.Привітне, вул. Миру, буд. 1
Херсонська обл., Олешківський р-н, с.Клини, вул. Молодіжна, буд. 17
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/35-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

73 ФОП Андрієв Олег Олександрович
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Городнянський р-н, с.Тупичів,
вул. Чернігівська, буд. 38, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2603818213
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Чернігівська, буд. 75
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/36-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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74 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРЕЗІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Больнична,
буд. 6
Ідентифікаційний код: 38822156
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Березівський р-н, с. Чигирин, вул. Радісна, буд. 28
Одеська обл., Березівський р-н, с. Новоселівка, вул. Миру, буд. 1в
Одеська обл., Березівський р-н, с. Вікторівка, вул. Івана Франка, буд.62
Одеська обл., Березівський р-н, смт. Раухівка, вул. Євгена Кравця, буд.26
Одеська обл., Березівський р-н, с. Розквіт, вул. Санаторна, буд. 1б
Одеська обл., Березівський р-н, с. Михайлівка, вул. Шкільна, буд.5
Одеська обл., Березівський р-н, с. Веселинівка, вул. Чеська, буд. 26а
Одеська обл., Березівський р-н, с. Шевченкове, вул. Маркевича, буд.2
Одеська обл., Березівський р-н, с. Зброжківка, вул. Шевченка, буд. 36
Одеська обл., Березівський р-н, с. Чорногірка, вул. Центральна, буд. 53а
Одеська обл., Березівський р-н, с. Ряснопіль, вул. Молодіжна, буд.40
Одеська обл., Березівський р-н, с. Донське, вул. Виноградна, буд. 2
Одеська обл., Березівський р-н, с. Танівка, вул. Молодіжна, буд. 6б
Одеська обл., Березівський р-н, с. Балайчук, вул. Центральна, буд.45
Одеська обл., Березівський р-н, с. Зеленопілля, вул. Степова, буд.5
Одеська обл., Березівський р-н, с. Маринове, вул. Шкільна, буд. 140
Одеська обл., Березівський р-н, с. Анатолівка, вул. Центральна, буд. 37
Одеська обл., Березівський р-н, с. Ставкове, вул. Центральна, буд. 6а
Одеська обл., Березівський р-н, с. Кринички, вул. Степова, буд. 18а
Одеська обл., Березівський р-н, с. Рівне ,вул. Миру, буд. 27
Одеська обл., Березівський р-н, с. Петрівка, вул. Миру, буд.9
Одеська обл., Березівський р-н, с. Гуляївка, вул. Гагаріна, буд.9
Одеська обл., Березівський р-н, с. Демидове, вул Першотравнева, буд. 30
Одеська обл., Березівський р-н, с. Златоустове, вул. Лесі Українки, буд.1
Одеська обл., Березівський р-н, с. Яснопілля, вул Вишнева, буд. 33б
Одеська обл., Березівський р-н, м.Березівка, вул. Больнична, буд.6
Одеська обл., Березівський р-н, с. Чижове, вул. Степова, буд.5
Одеська обл., Березівський р-н, с. Михайло-Олександрівка, вул Центральна, буд. 44
Одеська обл., Березівський р-н, с. Роздол, вул. Ломоносова, буд. 1а
Одеська обл., Березівський р-н, с. Кудрявка, вул. Одеська, буд. 1
Одеська обл., Березівський р-н, с. Заводівка, вул. Шевченка, буд34
Одеська обл., Березівський р-н, с.Степанівка, вул. Степова, буд. 12в
Одеська обл., Березівський р-н, с. Марянівка, вул Першотравнева, буд.13
Одеська обл., Березівський р-н, с. Нейкове,вул. Центральна, буд.67
Одеська обл., Березівський р-н, с. Виноград, вул. Дачна, буд. 5
Реєстраційне досьє від 13.09.2018 № 1309/37-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

75 СУМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Паркова, буд. 4
Ідентифікаційний код: 02011574
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
м.Суми, вул. Паркова, буд. 4
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 14/1009-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

76 ФОП Шаповал Наталія Яківна
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. 25-ї Чараєвської дивізії, буд.3, корпус 3, кв.82
Ідентифікаційний код: 2489508622
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Корольова, буд. 5/4, прим. 27Н
Реєстраційне досьє від 12.09.2018 № 14/1209-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

77 РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРЕЖАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКОСАНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ" БЕРЕЖАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бережанський р-н, м. Бережани,
вул. Степана Бандери, буд. 21
Ідентифікаційний код: 38447215
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
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лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Рибники, вул. Середня, 3
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Куропатники, вул. Центральна, 26
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Базниківка, вул. Тиха, 12
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Баранівка, вул. Бічна, 1
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Біще, вул. Шевченка, 107
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Вербів, вул. Мазепи, 74
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Рогачин, вул. Молодіжна, 1
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Волиця, вул. Шевченка, 69А
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Гутисько, вул. Шевченка, 42
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Жовнівка, вул. Івана Франка, 8
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Квіткове, вул. Долішня, 18
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Урмань, вул. Сонячна, 17
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Котів, вул. Тиха, 1
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Вільховець, вул. Зелена, 55
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Куряни, вул. Шевченка, 46
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Кути, вул. Кутівська, 58
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Лапшин, вул. Дубник, 18
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Літятин, вул. Центральна, 105
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Надорожнів, вул. Центральна, 14
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Рекшин, вул. Центральна, 62А
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Поточани, вул. Центральна, 73А
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Мечищів, вул. Центральна, 59
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Поручин, вул. Левка Лепкого, 54А
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Посухів, вул. Бережанська, 3
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Комарівка, вул. Центральна, 53
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Надрічне, вул. Богдана Хмельницького, 3
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Підлісне, вул. Зелена, 33
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Тростянець, вул. Шевченка, 67
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Гиновичі, вул. Лесі Українки, 58
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Шибалин, вул. Данила Галицького, 2
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Підвисоке, вул. Шевченка, 18
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Потутори, вул. Некрасова, 37А
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Пліхів, вул. Зарічна, 4
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Нараїв, вул. Сонячна, 16
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Стриганці, вул. Зелена, 12А
Тернопільська обл., Бережанський р-н, м. Бережани, вул. Степана Бандери, 21
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Волощино, вул. Ясінська, 20
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Жуків, вул. Богдана Лепкого, 30
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Слов’ятин, вул. Лесі Українки, 10
Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Саарнчуки, вул. Личакова, 2А
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 15/1009-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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78 ФОП Ковцун Назар Васильович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, м.Тисмениця,
вул. Височана, буд. 9
Ідентифікаційний код: 3192508715
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця, вул. Площа Ринок, буд. 24
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 15/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

79 ФОП Добрянський Сергій Вікторович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Чагор
Ідентифікаційний код: 2926621137
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Колінківці, вул. Головна, буд. 86
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 16/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

80 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Соборності, буд. 60А
Ідентифікаційний код: 42278544
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, офтальмологія,
неврологія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика, отоларингологія, дитяча
отоларингологія, ендокринологія, педіатрія, гастроентерологія, кардіологія, ревматологія,
гематологія, алергологія, дерматовенерологія, професійна патологія, хірургія,
пульмонологія, дитяча пульмонологія, ендоскопія, ортопедія і травматологія, дитяча
ортопедія і травматологія, функціональна діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, інфекційні
хвороби, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
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медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Соборності, буд. 60А
Реєстраційне досьє від 10.09.2018 № 17/1009-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

81 ФОП Сенку Георгій Іванович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, м.Сторожинець,
вул. Амурська, буд. 10
Ідентифікаційний код: 1777313118
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Стара Жадова, вул. Головна, буд. 17А
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 17/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

82 ФОП Щудляк Катерина Олександрівна
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Чорновола, буд. 123
Ідентифікаційний код: 3303407144
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Хмельницький, вул. Кармелюка, буд. 5/4
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 18/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

83 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ
"ГОСПІС" М.ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Котляревського, буд. 53
Ідентифікаційний код: 20845633
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. І. Котляревського, 53
Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 22/1109-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 на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 83 справи

Заступник Міністра
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