ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
19.10.2018 № 1912

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Волі, буд. 39
Ідентифікаційний код: 01982850
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, стоматологія, ортопедична
стоматологія, рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Луцьк, пр-т Волі, 39
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Степана Бандери, 6
Реєстраційне досьє від 05.10.2018 № 01/0510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

2 ФОП Ярмолюк Аліна Сергіївна
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Леваневського, буд. 6/12, корп. 2, кв. 18
Ідентифікаційний код: 3204711642
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Соборності, буд.46б
Реєстраційне досьє від 09.10.2018 № 01/0910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
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нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

3 ФОП Покотило Микола Миколайович
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 92, каб. 210
Ідентифікаційний код: 2865906370
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 92, кабінет №210
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 02/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

4 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 15" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Рибалка, буд.11/1
Ідентифікаційний код: 25463416
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча гастроентерологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча неврологія, дитяча хірургія, дитячі
інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура,
педіатрія, підліткова терапія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
функціональна діагностика, організація і управління охороною здоров'я, дитяча
офтальмологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), рентгенологія, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Туркестанська, буд. 26А
м.Харків, вул. Рибалка, буд. 11/1
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 02/1010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
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найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

5 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 7"
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд. 197
Ідентифікаційний код: 30655442
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, урологія,
бактеріологія, акушерство і гінекологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія,
ортопедія і травматологія, рентгенологія, функціональна діагностика, дитяча фтизіатрія;
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
рентгенологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), медична
статистика
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Потебні, буд.16
м.Харків, пр-т Московський, буд.197
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 02/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

6 ФОП Коваленко Олександр Сергійович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Калинівський р-н, вул. Незалежності, буд. 22А
Ідентифікаційний код: 3041703676
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія,
ортодонтія
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Калинівський р-н, м.Калинівка, вул. Незалежності, буд. 22-а
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 03/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

7 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА № 5" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Олімпійська, буд.3
Ідентифікаційний код: 32149096
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, онкологія, ревматологія, ортопедична стоматологія,
лікувальна фізкультура, клінічна біохімія, проктологія, неврологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
офтальмологія, рентгенологія, рефлексотерапія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, ортопедична
стоматологія, акушерська справа, рентгенологія, санологія, медична статистика,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Олімпійська, буд. 3
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 03/1010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

8 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА №2" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Лесі України, буд. 11
Ідентифікаційний код: 30844172
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, терапія,
ендокринологія, гастроентерологія, загальна практика - сімейна медицина, акушерство і
гінекологія, ортопедія і травматологія, хірургія, онкологія, урологія, ендоскопія,
отоларингологія, офтальмологія, дерматовенерологія, неврологія, психотерапія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, клінічна лабораторна
діагностика, рентгенологія, анестезіологія, клінічна біохімія, інфекційні хвороби,
ревматологія, онкохірургія, стоматологія, ортопедична стоматологія, фізіотерапія,
судинна хірургія, терапевтична стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: медична статистика, сестринська справа, лабораторна справа
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(клініка), рентгенологія, сестринська справа (операційна),
ортопедична стоматологія

акушерська справа,

за місцем провадження діяльності

м.Чернівці, вул. Лесі Українки, буд.11
м.Чернівці, вул. Комарова, буд.2
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 22б
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 04/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

9 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ"
НОВОТРОЇЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке,
вул. Соборна, буд. 79
Ідентифікаційний код: 38248917
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична
статистика, медико-профілактична справа
за місцем провадження діяльності

Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Заозерне, вул. Рибхозна, 16
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 79
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с.Воскресенське, вул. Пушкіна, 2
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Ковильне, вул. Перемоги, 29
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с.Двійне, вул. Перемоги, 25
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Подове, вул. Соборна, 1/1
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Калинівка, вул. Зелена, 23 А
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Маячка, вул. Степова, 75
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Вознесенка, вул. Південна, 12
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Садове, вул. Шкільна, 38
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с Водославка, вул. Шевченка, 3
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с Новомихайлівка, вул. Центральна, 5
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с.Благовіщенка, вул. Центральна, 14
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Горностаївка, вул. Молодіжна, 15
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Одрадівка, вул. Миру
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с.Новорепівка, вул. Центральна, 35
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Громівка, вул. 50 років Перемоги, 46
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Новопокровка, вул. Пирогова, 37
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Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Сивашівка, вул. Поштова, 64
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Сиваське, вул. Шевченка, 31 А
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Олександрівка, вул. Центральна, 31
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с Чкалове, вул. Таврийська, 20
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с.Василівка, вул. Херсонська, 13
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Софіївка, вул. Миру, 53
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с.Новомиколаївка, вул. Мічурина, 33
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с.Дивне, вул. Шкільна, 14 А
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с.3елене, вул. Першотравнева, 32
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с.Перемога, вул. Свободи, 40
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Метропілля, вул. Шкільна,18
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Федорівка, вул. Миру, 2А
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с.Воскресенка, вул. Центральна
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Сергіївка, вул. 40 років Перемоги, 67
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Чумацький шлях, просп. Кальченка, 1
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 04/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

10 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 6" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд. 37
Ідентифікаційний код: 03293741
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія, стоматологія,
ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Харків, просп. Московський, буд. 37
м.Харків, просп. Московський, буд. 179
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 05/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)
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11 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КУП'ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" КУП'ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Куп'янськ, вул. Лікарняна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 32329995
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, неонатологія, ендоскопія, патологічна анатомія, інфекційні хвороби,
кардіологія, терапевтична стоматологія, неврологія, ортопедія і травматологія,
епідеміологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, лікувальна
фізкультура, дитяча неврологія, підліткова терапія, наркологія, психіатрія, стоматологія,
дитяча хірургія, ортопедична стоматологія, онкологія, хірургічна стоматологія, дитяча
стоматологія, ревматологія, дитяча кардіоревматологія, трансфузіологія, ортодонтія,
імунологія, ендокринологія, педіатрія, алергологія, клінічна біохімія, клінічна
лабораторна діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка),
сестринська справа (операційна), медична статистика, лікувальна справа, санологія,
ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Харківська обл., м.Куп'янськ, вул. 1-го Травня, буд. 22
Харківська обл., м.Куп'янськ, вул. 1-го Травня, буд. 41
Харківська обл., м.Куп'янськ, пров. Зелений, буд. 2
Харківська обл., м.Куп'янськ, вул. Лікарняна, буд. 2
Харківська обл., м.Куп'янськ, вул. Спортивна, буд. 11
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 06/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

12 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Петра Григоренка, буд. 9/1
Ідентифікаційний код: 23911856
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія,
ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Харків, просп. Петра Григоренка, буд. 9/1
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 07/1010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

13 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
КЛІНІЧНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ № 25" ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Олександрівський, буд. 122
Ідентифікаційний код: 22689195
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія,
епідеміологія, гематологія, бактеріологія, дієтологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, ортопедія і травматологія,
патологічна анатомія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, терапія, рентгенологія,
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(патологія), сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, пр-т Олександрівський, буд.122
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 07/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)
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14 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
КЛІНІЧНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ № 17" ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський , буд. 195
Ідентифікаційний код: 02003787
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дитяча анестезіологія, ендоскопія, лікувальна фізкультура, клінічна
біохімія, епідеміологія, проктологія, радіологія, токсикологія, бактеріологія, дитяча
ортопедія і травматологія, онкогінекологія, онкохірургія, дитяча отоларингологія,
ендокринологія, нейрохірургія, педіатрія, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, неврологія, ортопедія і травматологія, терапевтична стоматологія,
отоларингологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
хірургія серця і магістральних судин, функціональна діагностика, хірургія, патологічна
анатомія, дитяча патологічна анатомія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Харків, пр-т Московський, буд.195
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 08/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Слісарчук Сергій Володимирович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Залізнична, буд. 53А,
кв. 401
Ідентифікаційний код: 2717516335
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Залізнична, буд.55
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 0810/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)
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16 ФОП Слісарчук Ірина Степанівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Залізнична, буд. 53А,
кв. 401
Ідентифікаційний код: 2867518241
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Залізнична, буд.55
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 0810/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТРОЇЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ТРОЇЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:
Луганська
обл.,
Троїцький
р-н,
смт
Троїцьке,
вул. Виноградна, буд. 11
Ідентифікаційний код: 37981165
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична
статистика
за місцем провадження діяльності

Луганська обл., Троїцький р-н, с. Розсипне, вул. Попугаєва, буд. 3
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Караїчне, вул.Молодіжна, буд.21
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Демино-Олександрівка, вул.Північна, буд.16/2
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Новознам’янка, вул. Шкільна, буд. 5
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Воєводське, вул. Шевченко, буд. 1а
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Багачка, вул. Перемоги, буд. 34
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Сиротине, вул. Садова, буд. 2
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Арапівка, вул. Центральна, буд. 2
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Малоолександрівка, пров. Центральний, буд. 3
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Луганська обл., Троїцький р-н, с. Вівчарове, вул. Овчаренко, буд. 2
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Ями, пров. Центральний, буд. 10
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Новоолександрівка, вул. Центральна, буд. 4
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Розпасіївка, вул. Центральна, буд. 7
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Демино-Олександрівка, пров. Річковий, буд. 6
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Бабичеве, вул. Сонячна, буд. 3а
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Лантратівка, вул. Шкільна, буд. 9
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Тарасівка, вул. Миру, буд. 42
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Покровське, вул. Слобожанська, буд. 69
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Тимонове, вул. Шкільна, буд.10/1
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Привілля, вул. Центральна, буд. 9
Луганська обл., Троїцький р-н, смт Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Зайцеве, вул.Центральна, буд.7
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Аношкине, вул.Гагаріна, буд.13а
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Тополі, вул. Центральна, буд. 14
Луганська обл., Троїцький р-н, с. Коченове, вул. Молодіжна буд. 20/1
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 0810/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

18 ФОП Хешматі Тароуні Педрам
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Закревського, буд. 97А, кв. 114
Ідентифікаційний код: 3076327118
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Дарвіна, буд. 8, прим. 73а
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 09/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

19 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМІНЬКАШИРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
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Місцезнаходження: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. КаміньКаширський, вул. Шевченка, буд. 43
Ідентифікаційний код: 38672910
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, лабораторна справа (патологія), акушерська справа, сестринська
справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Підбороччя, вул. Центральна, 13
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Бузаки, вул. 8 Березня, 18
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Черче, вул. Шкільна, 2
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Хотешів, вул. Гніван, 8
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Великий Обзир, вул. Вереснева, 3
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Тоболи, вул. Миру, 11
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Видерта, вул. Ковельська, 118
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Пнівне, вул. Шевченка, 4
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Видричі, вул. Центральна, 24
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Карасин, вул. Молодіжна, 24
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Сошичне, вул. Миру, 16
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Ставище, вул. Центральна, 13
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Мельники-Мостище, вул. Ладана, 3
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Ворокомле, вул. Вишнева, 17
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Радошинка, вул. 1 Травня, 28
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Стобихівка, вул. Незалежності, 28
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Карпилівка, вул. Зелена, 1
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Кримне, вул. Шевченка, 5
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Соснівка, вул. 1 Травня, 21
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Волиця, вул. Федорова, 15
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Боровне, вул. Миру, 3
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Олександрія, вул. Шевченка, 49
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Житнівка, вул. Садова, 20
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Качин, вул. Центральна, 34
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Личини, вул. Центральна, 40в
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Рудка Червинська, вул. Миру, 17
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Нові Червища, вул. Центральна,
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Добре, вул. Центральна, 20
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Мостище, вул. Нова, 2
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Острівок, вул. Тиха, 2
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський,
вул. Шевченка, 43
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Старі Червища, вул. Жовтнева, 35
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Запруддя, вул. Л. Українки, 23
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Нуйно, вул. Лесі Українки, 89
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Грудки, вул. Шевченка, 8
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Гута Боровенська,

13

вул. Довга Нива, 14а
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Гута Камінська, вул. Центральна, 29
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Дубровиця, вул. Нова, 14
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Залазько, вул. Центральна, 18
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Залісся, вул. Соборності, 62а
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Іваномисль, вул. Селищна, 23а
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Клітицьк, вул. 8 Березня, 2
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Оленине, вул. Торгова, 59а
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Малі Голоби, вул. Хутір, 1а
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Воєгоще, вул. Центральна, 6
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Осівці, вул. Центральна, 3
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Підріччя, вул. Лісна, 1
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Підцир’я, вул. Валерія Савчука, 7
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Полиці, вул. Волі, 1а
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Раків Ліс, вул. Ветеранів, 74
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Теклине, вул. Шевченка, 57
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Піщане, вул. Центральна, 94
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Верхи, вул. Центральна, 8б
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Стобихва, вул. Центральна, 1
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Краснилівка, вул. І. Франка, 45а
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Котуш, вул. Центральна, 8
Реєстраційне досьє від 09.10.2018 № 0910/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

20 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
САМБІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, м. Ралівка, вул. Івана
Франка, буд. 25
Ідентифікаційний код: 40949341
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа, медична
статистика, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Самбірський р-н, с. Стрілковичі, вул. Самбірська, буд. 44
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Ралівка, вул. Івана Франка, буд. 25
Львівська обл., Самбірський р-н, м. Рудки, вул. Чорновола, буд. 1
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Львівська обл., Самбірський р-н, с. Погірці, вул. Центральна, буд. 2
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Ваньовичі, вул. Сонячна, буд. 118 А
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Городище, вул. Зелена, буд. 2
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Долобів, вул. Бічна, буд. 70
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Дубрівка, вул. Центральна, буд. 26
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Загір'я, вул. Зелена, буд. 23
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Задністря, вул. Стрілецька, буд. 4
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Задністряни, вул. Миру, буд. 3
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Кульчиці, вул. Поливки, буд. 194 А
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Михайлевичі, вул. Нова, буд. 18
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Нагірне, вул. Шкільна, буд. 21
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Вощанці, вул. Центральна, буд. 72
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Погірці, вул. Центральна, буд. 11
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Никловичі, вул. Центральна, буд. 1
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Колбаєвичі, вул. Шевченка, буд. 1
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Вістовичі, вул. Шевченка, буд. 57
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Чайковичі, вул. Середня, буд. 121
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Хлопчиці, вул. Весела, буд. 85
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Новосілки-Гостинні, вул. Головна, буд. 2
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Конюшки-Королівські, вул. Центральна,
буд. 3
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Новий Острів, вул. Центральна, буд. 43
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Сусолів, вул. Центральна, буд. 1
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Орховичі, вул. Шкільна, буд. 10
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Сіде, вул. Самбірська, буд. 58
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Підгайчики, вул. Шкільна, буд. 21
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Роздільне, вул. Шкільна, буд. 34
Реєстраційне досьє від 09.10.2018 № 0910/02-М

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

21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗНОБНОВГОРОДСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Середино-Будський р-н, смт Зноб-Новгородське,
вул. Шкільна, буд. 17
Ідентифікаційний код: 34205047
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, рентгенологія,
загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа,
рентгенологія, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Очкине, вул. Длинна, 80
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Кривоносівка, вул. Центральна, 11
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Боровичі, вул. Центральна, 18
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Журавка, вул. Ворошилова, 15
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Голубівка, вул. Перемоги, 46
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Зноб-Трубчевська, вул. Садова, 1
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Мефедівка, вул. Планова, 22
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Кренидівка, вул. Центральна, 45
Сумська обл., Середино-Будський р-н, смт Зноб-Новгородське, вул. Шкільна, 17
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Хільчичи, вул. Нова, 4
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Стягайлівка, вул. Шкільна, 1
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Лісне, вул. Комуністична, 54
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Нововасилівка, вул. Мезинська
Реєстраційне досьє від 09.10.2018 № 0910/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

22 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА"

"3-Я

Місцезнаходження: м.Львів, вул. Озаркевича, 2
Ідентифікаційний код: 01996645
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю кардіологія, ревматологія, інфекційні хвороби, рентгенологія, терапія,
хірургія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, отоларингологія, неврологія,
ультразвукова діагностика, ендокринологія, фізіотерапія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, гастроентерологія, акушерство і гінекологія, урологія,
психотерапія, організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, функціональна діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Русових, буд. 4
м.Львів, вул. Озаркевича, буд.2
м.Львів, вул. Величковського, буд. 30 А
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м.Львів, вул. Олени Степанівни, буд.35 А
м.Львів, вул. Шевченка, буд.358 Б
м.Львів, вул. Шевченка, буд.313
м.Львів, вул. Раппапорта, буд.6
м.Львів, вул. Раппапорта, буд.8
м.Львів, вул. Шевченка, буд.366
Реєстраційне досьє від 09.10.2018 № 0910/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

23 ФОП Братушка Мирослава Ігорівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Світла, буд. 3Д, корп. 2, кв. 404
Ідентифікаційний код: 3255110805
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Здолбунівська, 13, приміщ. №2
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 10/1010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "САДГОРА"
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38843710
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; спеціальність молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

м.Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 2
м.Чернівці, вул. Івана Підкови, 16

17

м.Чернівці, вул. Хотинська, 49Б
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 1010/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

25 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІЛОВОДСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Луганська обл., Біловодський р-н, смт Біловодськ,
вул. Петровського, буд. 32
Ідентифікаційний код: 37336085
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна
справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності

Луганська обл., Біловодський р-н, с. Степове, вул. Садова, буд. 2
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Семикозівка, вул. Уманського, буд. 75
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Кононівка, вул. Центральна, буд. 2
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Брусівка, вул. Степова, буд. 7
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Первомайськ, вул. Шкільна, буд. 6
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Шуліківка, вул. Мічуріна, буд. 46
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Парневе, вул. Центральна, буд. 35
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Зелеківка, вул. Єлісєєва, буд. 62г
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Нижньобараниківка, вул. Вербна, буд.
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Третяківка, вул. Партизанська, буд. 4
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Гармашівка, вул. Центральна, буд. 6
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Копані, вул. Біловодська, буд. 11
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Плугатар, вул. Миру, буд. 7
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, буд. 9
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Литвинівка, вул. Центральна, буд. 56
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Городище, вул. Шкільна, буд. 1
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Данилівка, вул. Садова, буд. 4
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Бараниківка, вул. Миру, буд. 14
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Євсуг, вул. Старобільська, буд. 3
Луганська обл., Біловодський р-н, смт Біловодськ, вул. Петровського, буд. 32
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Городнє, вул. Размазніна, буд. 3
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Лимарівка, вул. Центральна, буд. 15
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Луганська обл., Біловодський р-н, с. Новолимарівка, вул. Миру, буд. 45
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 1010/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

26 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОЛЕВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ, вул. СвятоМиколаївська, буд. 46
Ідентифікаційний код: 38562298
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Олевський р-н, с.Михайлівка, вул. Рад, буд.10 А
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Обище, вул. Центральна, буд. 33А
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Соснівка, вул. Центральна, буд. 26 Б
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Рудня-Бистра, вул. Житомирська, буд. 1
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Варварівка, вул. Зарічна, буд. 1
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Корощино, вул. Пушкіна, буд. 21
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Артинськ, вул. Гагаріна, буд. 10
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Млинок, вул. Партизанська, буд. 31 А
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Житомирська, буд. 71
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Журжевичі, вул. Центральна, буд. 6
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Будки, вул. Миру, буд. 12 А
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Тепениця, вул. Левчука, буд. 43 Г
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Покровське, вул. Лісна, буд. 4 А
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Лопатичі, вул. Гагаріна, буд. 61 Б
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Копище, вул. Партизанська, буд. 52 А
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Кам΄янка, вул. Набережна, буд. 37
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Зольня, Площа Перемоги, буд. 4
Житомирська обл., Олевський р-н, смт Дружба, вул. Набережна, 1 Б
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Радовель, вул. Миколи Хоречка, буд. 4
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Андріївка, вул. Лесі Українки, буд.16
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Сарнівка, вул. Л. Ступницького, буд. 12 Б
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Зубковичі, вул. Житомирська, буд. 45
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Ковалівка, вул. Перемоги, буд. 21
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Житомирська обл., Олевський р-н, с.Пояски, вул. Київська, буд. 7
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Замисловичі, пров. Незалежний, буд. 1 А
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Рудня-Озерянська, вул. Перемоги, буд. 1
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Озеряни, вул. Центральна, буд. 8
Житомирська обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Юрія Креца, буд. 23
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Устинівка, вул. Партизанська, буд. 36
Житомирська обл., Олевський р-н, смт Діброва, вул. Перемоги, буд. 16
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Джерело, вул. М.Курильчука, буд. 15
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Хочине, вул. Малікова, буд. 45 А
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Сердюки, вул. Першотравнева, буд. 17 А
Житомирська обл., Олевський р-н, м.Олевськ, вул. Свято-Миколаївська буд. 46
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Хмелівка, вул. Лісова, буд. 101 А
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Калинівка, вул. Лесі Українки, буд. 1
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Забороче, вул. Миру, буд. 52
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Болярка, вул. Матросова, буд. 4
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Стовпинка, вул. Шевченка, буд. 37
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Перга, вул. Геологів, буд. 5
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Рудня-Хочинська, вул. Незалежна, буд. 71
Житомирська обл., Олевський р-н, с.М.Копищенський, вул. Бортницька, буд. 3А
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Юрове, вул. Центральна, буд. 81
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Сущани, вул. С.Шепетька, буд. 23
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Майдан, вул. Націон. Визволення, буд. 57 А
Житомирська обл., Олевський р-н, с.Жубровичі, вул. Шевченка буд. 12 Б
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 1010/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

27 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧОРНУХИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЧОРНУХИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Чорнухинський р-н, смт Чорнухи,
вул. Мележика, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38480006
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Бондарі, вул. Гайки, буд. 8

20

Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Піски Удайські, вул. Заяма, буд. 71
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Пізники, вул. Тупікова, буд. 16
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Луговики, вул. Пробита, буд. 1а
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Красне, вул. Перемоги, буд. 1
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Ковалі, вул. Колядівка, буд. 88
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, смт Чорнухи, вул. Мележика, буд. 2
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Городище, вул. Миру, буд. 17
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Хейлівщина, вул. Левадна, буд. 2
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Бубни, вул. Осередок, буд. 11а
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Осняг, вул. Сковороди, буд. 25
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Богодарівка, вул. Шевченка, буд. 25б
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Білоусівка, вул. Мележика, буд. 12
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Мокіївка, вул. Шевченка, буд. 2
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с. Мелехи, вул. Охріменка, буд. 76
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Гільці, вул. Шевченка, буд. 24
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Вороньки, вул. Січкаря, буд. 3
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Галяво, вул. Центральна, буд. 2а
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Сухоносівка, вул. Соляниківська, буд. 56
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Постав-Мука, вул. Підгірська, буд. 11а
Полтавська обл., Чорнухинський р-н, с.Курінька, вул. Центральна, буд. 113
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 1010/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

28 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 5
Ідентифікаційний код: 38350179
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд.36
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, селище Сиротине, вул. Бикова, буд.61
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд.5
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, смт Борівське, вул. Червона, буд.74А
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, смт Метьолкіне, вул. Першотравнева, буд.1
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, буд.16Б

21

Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 1010/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

29 ФОП Мизовець Ірина Олексіївна
Місцезнаходження: Волинська обл., Ковельський р-н, смт Люблинець,
вул. Незалежності, буд. 3, кв.11
Ідентифікаційний код: 2759513780
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших
спеціалістів сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Ковель, вул. Б.Хмельницького, буд. 17
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 11/1010-М

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

30 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ЦЕНТРАЛЬНА
МІСЬКА
ЛІКАРНЯ
БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
М.БОРИСЛАВА"

Місцезнаходження: Львівська обл., м.Борислав, вул. Куліша, буд. 41А
Ідентифікаційний код: 20763591
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча
гінекологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча
психіатрія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, загальна
практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова
терапія, психіатрія, пульмонологія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна
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діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів
з медичною освітою: акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна
справа (клініка), лікувальна справа, медична статистика, рентгенологія, сестринська
справа, сестринська справа (операційна), стоматологія
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., м.Борислав, вул. Коваліва, буд. 42
Львівська обл., смт Східниця, вул. Золота Баня, буд. 20
Львівська обл., м.Борислав, вул. Героїв ОУН-УПА, буд. 11
Львівська обл., м.Борислав, вул. Куліша, буд. 41А
Львівська обл., м.Борислав, вул. Весняна, буд. 36
Львівська обл., м.Борислав, вул. Весняна, буд. 26
Львівська обл., м.Борислав, вул. Потік, буд. 40
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 11/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

31 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АНАНЬЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АНАНЬЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Одеська обл., Ананьївський р-н, м. Ананьїв, вул. Героїв
України, буд. 45
Ідентифікаційний код: 38407591
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська
справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Романівка, вул. Молодіжна, буд. 29
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Вербове, вул. Центральна, буд. 31
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Точилове, вул. Центральна, буд. 47
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Коханівка, вул. Слободська, буд. 118
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Новогеоргіївка,
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вул. Б. Хмельницького, буд. 67 а
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Новоселівка, вул. Лесі Українки, буд. 68
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Михайлівка, вул. Садова, буд. 1
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Миру, буд. 61 а
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Кохівка, вул. Б. Хмельницького, буд. 29
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Пасицели, вул. Чкалова, буд. 43
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Долинське, 3 дільниця,
вул. Святоуспенська, буд. 191
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Долинське 1 дільниця,
вул. Центральна, буд. 11а
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Шелехове, вул. Лесі Українки буд. 52а
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 35
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Байтали, вул. Джерельна, буд. 25
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Ананьїв, 2 дільниця, вул. Центральна, буд. 60
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Селіванівка, вул. Центральна, буд. 26
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Ананьїв, 3 дільниця, вул. Шевченка, буд. 38
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Ананьїв, 1 дільниця, вул. Центральна, буд. 117
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул.Привокзальна, буд. 7
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Долинське, вул. Перемоги, буд. 11
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Гандрабури, вул. Зарічна, буд. 117
Одеська обл., Ананьївський р-н, м. Ананьїв, вул. Героїв України, буд. 45
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Шимкове, вул. Центральна, буд. 119
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Долинське, 2 дільниця, вул. Кірова, буд. 142 а
Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Ананьїв, 4 дільниця, вул. Лесі Українки, буд. 25
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

32 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ДОБРОТВІРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"

ПІДПРИЄМСТВО

Місцезнаходження: Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, смт Добротвір,
вул. Шевченка, буд. 10
Ідентифікаційний код: 20764231
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, хірургія,
отоларингологія, акушерство і гінекологія, педіатрія, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, дерматовенерологія, неврологія, ендоскопія, ортопедія і травматологія,
стоматологія, рентгенологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика,
загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика; за
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спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія, акушерська
справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Шевченка, буд. 10
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

33 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5"
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 38
Ідентифікаційний код: 35512883
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, ультразвукова діагностика,
рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа,
акушерська справа,
рентгенологія, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, буд. 51Б/1
м.Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 78
м.Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 38
м.Миколаїв, вул. Привільна, буд. 41/1
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

34 ТОВАРИСТВО
"АБСОЛЮТ МРТ"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Львівська обл., м.Борислав, вул. Ковалів, буд. 49, кв. 3
Ідентифікаційний код: 42467143
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, ревматологія;
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Некрасова, 6
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

35 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4"
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Вроцлавська, буд. 11 А
Ідентифікаційний код: 38968171
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Запоріжжя, вул. Історична, буд. 65
м.Запоріжжя, вул. Кустанайська, буд. 5
м.Запоріжжя, вул. Вроцлавська, буд. 11А
м.Запоріжжя, вул. Перспективна, буд. 35-А
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
ЗАЧЕПИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ" ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. 14
Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6
Ідентифікаційний код: 38579825
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна
справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Великий Орчик, вул. Садова
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Абазівка вул. Центральна
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Дудівка, вул. Центральна
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Зачепилівка, вул.14 Гвардійської
стрілецької дивізії, 6
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Нове Мажарове, вул. Центральна
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Травневе, вул. Молодіжна, 6
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Пекельне, вул. Центральна
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Олександрівка, вул. Степова, 4
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Забарине, вул. Центральна
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Леб`яже, вул. Центральна, 333
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Малий Орчик, вул. Лермонтова
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Устимівка, вул. Молодіжна
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Займанка, вул. Орільська
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Чернещина, вул.Червоний Кут
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Сомівка, вул. Центральна
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Бердянка, вул. Центральна, 21
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Залінійне, вул. Центральна
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Рунівщина, вул. Шевченка, 38
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Новоселівка, вул. Центральна, 18
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Миколаївка вул. Харківська
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Семенівка, вул. Шкільна, 6
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Леб`яже, вул. Центральна, 199
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

37 ФОП Гешко Євгеній Вікторович
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Хотинська, буд. 45Д, кв. 9
Ідентифікаційний код: 3232713134
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Чернівці, вул. Лесі Українки, буд.7-Б
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Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

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

38 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕПЛИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ТЕПЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Теплик, вул. Чорновола,
буд. 4
Ідентифікаційний код: 37337644
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика, лабораторна справа
(клініка)
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Камянки, вул. Першого Травня, буд 1
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Цвіліхівка, вул. Першого травня, буд. 5
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Червона Долина, вул. Першотравнева, буд. 42
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. Центральна, буд.14
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Погоріла, вул. Незалежності, буд. 46
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Кожухівка, вул. Садов, буд. 33
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Бджільна,
вул. Якова Демянишина, буд. № 25/а
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Соболівка, вул. Яблунева, буд. 1
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Марківка, вул. Леонтовича, буд. 2
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Шиманівка, вул. Шкільна, буд. 1
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Веселівка, вул. Лесі Українки, буд. 5
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Росоша, вул. Молодіжна, буд. 2
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Саша, вул. Вишнева, буд. 50
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Стражгород, вул. Садова буд. 24
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Розкошівка, вул..Центральна, буд. 103
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Залужжя, вул. 8 Березня, буд.16
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Антонівка,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 1
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Шевченково, вул. Шевченка, буд. 50
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Завадівка, вул. Спортивна, буд. 1
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Метанівка, вул. Центральна, буд. 159
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Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Петрашівка,
вул. Куценка Соловйова, буд. 10
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Брідок, вул. Шкільна, буд. 5
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Важне, вул. Центральна, буд. 56
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Велика Мочулка, вул. Медична, буд. 19
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Костюківка, вул. Шевченка, буд. 2
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Орлівка, вул. Івана Діброви, буд. 9
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Побірка, вул. Шкільна, буд. 1
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Сокиряни, вул. Перемоги, буд.11
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Кивачівка, вул. Сонячна, буд. 22
Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Теплик, вул. Незалежності, буд. 2
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Мала-Мочулка, вул. Незалежності, буд. 35
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Комарівка, вул.Жовтнева, буд. 40
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Іваново, вул. Донівська, буд. 1
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Лозовата, вул. Сонячна, буд. 15
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Мишарівка, вул. Незалежності, буд. 53
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Степанівка, вул. Миру, буд. 2
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Пологи, вул. Центральна, буд. 3
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Карабелівка, вул. Івана Франка, буд. 2
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Тополівка, вул. Шибінського, буд. 46
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

39 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Сумська обл., Білопільський р-н, м. Білопілля, вул. 3 Вересня,
буд. 23
Ідентифікаційний код: 03189334
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Білопільський р-н, м. Білопілля, вул. 3 Вересня, буд.23
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/15-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
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нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

40 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗАБОЛОТЦІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський, село Заболотці, вул. Шпитальна,
буд. 15
Ідентифікаційний код: 41055077
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика сімейна медицина, фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика, стоматологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа
(клініка), акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Бродівський, с. Висоцько, вул. Центральна, 10
Львівська обл., Бродівський, с. Лугове, вул. Центральна, 85
Львівська обл., Бродівський, с.Ражнів, вул. Центральна, 4
Львівська обл., Бродівський, с. Заболотці, вул. Шпитальна, буд.15
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

41 ФОП Бондаренко Гліб Костянтинович
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Краснофлотська, буд. 59, кв. 2
Ідентифікаційний код: 3348904230
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 66Д
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/17-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)
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42 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Полтавська,
буд. 89/2
Ідентифікаційний код: 37580028
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка), акушерська
справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Борщівці, вул. Шевченка, буд. 15
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Кукавка, вул. Свободи, буд. 67
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Слобода-Яришівська, вул. Марії
Руденко, буд. 129а
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Сугаки, вул. Шевченка, буд. 4
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Козлів, вул. Незалежності, буд. 8
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Яруга, вул. Дністровська, буд. 60
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Озаринці, вул. Соборна, буд. 8
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Серебрія,
вул. Свято Михайлівська, буд. 5
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Юрківці, вул. Миру, буд. 255
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Яструбна, вул. Лесі Українки, буд. 25
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Нагоряни, вул. Шевченка, буд. 37
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Тарасівка, вул. Тарасівська, буд. 49
Вінницька
обл.,
Могилів-Подільський
р-н,
м.Могилів-Подільський,
вул. Полтавська, буд. 89/2
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Кричанівка, вул. Соборна, буд. 31
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с.Ломозів, вул. Соборна, буд. 27
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Серебринець, вул. Соборна, буд. 8
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Хоньківці, вул. Жовтнева, буд. 21
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с.Лядова, вул. Монастирська, буд. 13
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Жеребилівка,
вул. Центральна, буд. 15
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Іракліївка, вул. Жовтнева, буд. 65
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Сліди, вул. Корольова, буд. 4
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Шлишківці, вул. Центральна, буд. 5
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Слобода-Шлишковецька,
вул.Центральна, буд. 16
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Садова, вул. Соборна, буд. 41
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Яришів, вул. Головна, буд. 157
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Тропова, вул. Шкільна, буд. 4
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Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Немія, вул. Юності, буд. 18
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Бандишівка, вул. Молодіжна,буд. 11
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Суботівка, вул. Набережна, буд. 1
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Іванівнка, вул. Шевченка, буд. 93
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Мервинці, вул. Центральна, буд. 10
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Конева, вул. Шевченка, буд. 23
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Петрівка, вул. Пушкінська, буд. 51
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Грушка, вул. Миру, буд. 76
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Бронниця, вул. Зарічна, буд. 2
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Пилипи, вул. Центральна, буд. 5
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Нижній Ольчедаїв,
вул. Місьтиська, буд. 73
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Липчани, вул. Михайлюка, буд. 51
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Оленівка, вул. Шкільна, буд. 10
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Григорівка, вул. Шкільна, буд. 19
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Нова Григорівка, вул. Лісна, буд. 1
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Криштофіївка,
вул. Космонавтів, буд. 6
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Карпівка, вул. Старицького, буд. 3/1
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Сказинці, вул. Шевченка, буд. 27 а
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Воєводчинці,
вул. Шевченка, буд. 100
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Коштуля, вул. Соборна, буд. 17
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Садківці, вул. Садова, буд. 21
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, . Кремінне, вул. Лесі Українки,буд. 17
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Садки, вул. Коцюбинського, буд. 51
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт Вендичани,
вул. 40 років Перемоги, буд. 10
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Грабарівка, вул. Лісова, буд. 16
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Бернашівка,
вул. Красногірська, буд. 28
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/18-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
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

43 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САРАТСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ САРАТСЬКОЇ
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РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Саратський р-н, смт Сарата, вул. Соборна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38842324
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Саратський р-н, с. Новоселівка, вул. Шкільна, буд. 79 а
Одеська обл., Саратський р-н, с. Миколаївка-Новоросійська,
вул. Морозова, буд. 68-а
Одеська обл., Саратський р-н, с. Міняйлівка, вул. Шкільна, буд. 11а
Одеська обл., Саратський р-н, с. Крива Балка, вул. Суворова, буд. 11
Одеська обл., Саратський р-н, с. Введенка, вул. Садова, буд. 60
Одеська обл., Саратський р-н, с. Сергіївка, вул. Центральна, буд. 96 а
Одеська обл., Саратський р-н, с. Петропавлівка, вул. Центральна, буд. 119 а
Одеська обл., Саратський р-н, с. Старосілля, вул. Чернова, буд. 25
Одеська обл., Саратський р-н, с. Фуратівка, вул. Гагаріна, буд. 47
Одеська обл., Саратський р-н, смт Сарата, вул. Соборна, буд. 2
Одеська обл., Саратський р-н, с. Зоря, вул. 28 червня, буд. 141-б
Одеська обл., Саратський р-н, с. Кулевча, вул. Перемоги, буд. 1
Одеська обл., Саратський р-н, с. Плахтіївка, вул. Незалежності, буд. 122 а
Одеська обл., Саратський р-н, с. Ройлянка, вул. Шевченка, буд. 54 а
Одеська обл., Саратський р-н, с. Мирнопілля, вул. Центральна, буд. 38
Одеська обл., Саратський р-н, с. Розівка, вул. Шкільна, буд. 2
Одеська обл., Саратський р-н, с. Світлодолинське, вул. Мічуріна, буд. 46
Одеська обл., Саратський р-н, с. Михайлівка, вул. Миру, буд. 146
Одеська обл., Саратський р-н, с. Негрове, вул. Незалежності, буд. 35
Одеська обл., Саратський р-н, с. Надежда, вул. Незалежності, буд. 1а
Одеська обл., Саратський р-н, с. Забари, вул. Шевченка, буд. 103
Одеська обл., Саратський р-н, с. Долинка, вул. Сонячна
Одеська обл., Саратський р-н, с. Благодатне, вул. Незалежності, буд. 38
Одеська обл., Саратський р-н, с. Ярославка, вул. Леніна, буд. 57
Одеська обл., Саратський р-н, с. Фараонівка, вул. Шевченка, буд. 92
Одеська обл., Саратський р-н, с. Успенівка, вул. Південна, буд. 79
Одеська обл., Саратський р-н, с. Пшеничне, вул. Шкільна, буд. 5
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/19-М

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

44 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
ОЗЕРЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Озеряни,
вул. Центральна, буд. 114
Ідентифікаційний код: 40305172
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), медична
статистика
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Озеряни, вул. Центральна, буд. 114
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Жилинці, вул. Центральна, буд.112А
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Констанція, вул. Центральна, буд.12
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Пилатківці, вул. Залужна, буд.1
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Грабівці, вул. Центральна, буд.2
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/21-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

45 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МЕДЖИБІЗЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Летичівський р-н, село Требухівці,
вул. Пирогова, буд. 1/1
Ідентифікаційний код: 40595597
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська
справа, сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика, лабораторна
справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Шрубків, вул. Незалежності, буд. 5
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Ярославка, вул. Центральна, буд. 5
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Русанівці, вул. Шкільна, буд. 24
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Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Митківці, вул. Шкільна, буд. 6
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Ставниця, вул. Івана Франка, буд. 29
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Голосків, вул. Центральна, буд. 60
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Западинці, вул. Першина, буд. 2/1
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Волосівці, вул. Молодіжна, буд. 2
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Головчинці, вул. Шевченка, буд. 55
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Лисогірка, вул. Сергія Гарника, буд. 1
Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Требухівці, вул. Пирогова, буд. 1/1
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/22-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

46 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ
ПАНСІОНАТ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Європейська, буд. 13-А
Ідентифікаційний код: 03188607
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, стоматологія,
геріатрія, фізіотерапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Запоріжжя, вул. Європейська, буд. 13-А
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

47 ТОВАРИСТВО
"НЕЙРОМЕД К"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 16А, кв. 1
Ідентифікаційний код: 40828911
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія, сестринська
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справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Платона Майбороди, 32
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/24-М

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

48 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛАЙ"
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Кольцова, буд. 12
Ідентифікаційний код: 32111722
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Доківська, буд.9
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

49 ФОП Мала Леся Сергіївна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4-З, кв. 27
Ідентифікаційний код: 3203810942
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Київська обл., м.Ірпінь, вул. Мечнікова, буд.106-А, приміщ.104
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
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найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
СВІТЛОВОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Павлівка,
вул. Дружби, буд. 21
Ідентифікаційний код: 38869194
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика сімейна медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Миронівка, вул. Миру, буд. 55 Г
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Подорожнє,
провулок Лікарський, буд. 2
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Микільське, вул. Київська, буд. 28
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Озера, вул. Центральна, буд. 31 А
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Велика Скельова,
вул. Олега Кошевого, буд. 1
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Золотарівка, вул. Ювілейна, буд. 4
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Велика Андрусівка,
вул. Шосейна, буд. 1
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Федірки, вул. Миру, буд. 39
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Іванівка, вул. Центральна, буд. 151
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Вільне, вул. Свердлівська, буд. 108 А
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Нагірне, вул. Широка, буд. 55
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Захарівка, вул. Гагаріна, буд. 1
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Калантаїв, вул. Центральна, буд. 54 А
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, м. Світловодськ, вул. Павлова, буд. 16
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Павлівка, вул. Дружби, буд. 21
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 49
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Глинськ, вул. Центральна, буд. 32
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Яремівка,
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вул. Коцюбинського, буд. 13
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/27-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

51 ФОП Гнатенко Наталія Іванівна
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Хоменко, буд. 22, кв. 45
Ідентифікаційний код: 2561402245
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Черкаси, вул. Надпільна, буд. 411
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

52 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ УЖГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє,
вул. Лікарняна, буд. 6 А
Ідентифікаційний код: 38466531
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
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справа, медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Дубрівка, вул. Центральна, буд. 99
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченко, буд. 1
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кибляри, буд.165
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Малі Геївці, вул.Ф.Егрі, б/н
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Гута, вул. Центральна, буд. 38
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Оріховиця, вул. Гагаріна, буд. 9 «А»
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Тисаашвань, вул. Петефі, буд. 40
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Петрівка, вул. Шевченка, буд. 3
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Палло, буд. 51
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Глибоке, вул. Центральна, буд. 92
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Вовкове, вул. Перемоги, б/н
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Тисауйфалу, вул. Петефі, буд. 30 «А»
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Чертеж, вул. Миру, буд. 52
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соловка, вул. Есенська, буд. 1
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Тийглаш, вул. Сечені, буд. 31
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Тисаагтелек, вул. Іштвана Сечені, буд. 3
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Нижнє Солотвино, б/н
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Яблунева, буд. 38
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Концівська, буд. 30 «А»
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ратівці, вул. Ракоці, буд. 43
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Руські Комарівці, вул. Молодіжна, буд. 8
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Пацканьово, буд. 160 «А»
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Паладь-Комарівці, вул. Кошута, буд. 55
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул.Кільцева, буд. 15
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Невицьке, вул. Центральна, буд. 24
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Минай, вул. Борканюка, буд. 12
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Мала Добронь, вул. Петефі, буд. 56
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Лінці, буд. 238
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Коритняни, вул. Шевченка, буд. 1
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Концово, вул. Миру, буд. 48 «А»
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, буд. 103
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Анталовці, вул. Миру буд. 55
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Часлівці, вул. Сентмігалі, буд. 33
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Гайдош, буд. 15
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Чабанівка, вул. Лесі Українки, буд. 5
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Верхнє Солотвино, буд. 68
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Галоч, буд. 10
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Геївці, вул. Головна, буд. 89
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Есень, вул. Мала, буд. 58
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Чоп, вул. Миру, буд. 3
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Батфа, буд. 15
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Худльово, вул. Миру, буд. 60
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Холмок, вул. Кільцева, буд. 12 «А»
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Шишлівці, вул. Д.Іштвана, буд. 4
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Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Сюрте, вул. Петефі, буд. 49
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Сторожниця, вул. Ужанська, буд. 44
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Лікарняна, буд. 6 «А»
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Велика Добронь,
вул. Малодобронська, буд. 129
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

53 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ І КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, буд. 17
Ідентифікаційний код: 42352786
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, алергологія, бактеріологія, гастроентерологія,
гематологія, дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча
гематологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча кардіоревматологія,
дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні
хвороби, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні
хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура,
неврологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія,
проктологія, ревматологія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія,
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська
справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, медична статистика,
ортопедична стоматологія, рентгенологія, сестринська справа, сестринська справа
(операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Івано-Франківськ, вул. П. Тичини, буд. 4
м.Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, буд. 136
м.Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 124 А
м.Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, буд. 50
м.Івано-Франківськ, вул. Г.Мазепи, буд. 179
м.Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 2
м.Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, буд 17
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Вовчинець,
вул. Вовчинецька, буд. 39
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м.Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 196 А
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці,
вул. Ясенева, буд. 2
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Угорники,
вул. Просвіти, буд. 4
м.Івано-Франківськ, вул. І. Франка, буд. 30
м.Івано-Франківськ, вул. Довга, буд. 42
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Хриплин,
вул. Берегова, буд. 4 В
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Крихівці,
вул. 22 Січня, буд. 218 А
м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 59 А
м.Івано-Франківськ, вул. Г. Хоткевича, буд. 46, корпус 5
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/30-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

54 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОЛЕШКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ОЛЕШКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Олешківський р-н, м. Олешки,
вул. Софіївська, буд. 85
Ідентифікаційний код: 38645871
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика, акушерство і
гінекологія,
рентгенологія,
ендокринологія,
ультразвукова
діагностика;
за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа,
сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія,
медична статистика
за місцем провадження діяльності

Херсонська обл., Олешківський р-н, м. Олешки, вул. Софіївська, буд. 85
Херсонська обл., Олешківський р-н, смт Нова Маячка, вул. Пірогова, буд. 63
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Козачі Лагері, вул. Мічуріна, буд. 114
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Підстепне, вул. Першотравнева, буд. 21-1
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Раденськ, вул. Шевченко, буд. 21
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Щасливе, вул. Центральна, буд. 15
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Ювілейне, вул. Молодіжна, буд.18
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Костогризове, вул. Весела, буд. 36
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Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Подо-Калинівка, вул. Вишнева, буд. 26
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Дружне, вул. Миру, буд. 24
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Стара Маячка, вул. Поштова, буд. 9
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Привільне, вул. Пушкіна, буд. 1
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Марченка, вул. Дніпровська, буд. 4-2
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Челбурда, вул. Шкільна, буд. 3
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Піщанівка, вул. Перемоги, буд. 3/3
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Солонці-2, провул. Озерний, буд. 2в
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Кринки, вул. Остапа Вишні, буд. 365
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Саги, вул. Бойко, буд. 50
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Солонці-1, вул. Зарічна, буд. 138
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/32-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

55 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БОРОМЛЯНСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
"АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ СЕЛА БОРОМЛЯ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Боромля, вул. Сумська,
буд. 38
Ідентифікаційний код: 41098807
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, стоматологія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа,
акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Олексине, вул. Куца, буд. 1
Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Лісне, вул. Івана Кожедуба, буд. 1
Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Білка, вул. Соборна, буд. 4
Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Люджа, вул. Горького, буд. 45А
Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Жигайлівка, вул. Миру, буд. 13
Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Новгородське, вул. Корнієнка, буд. 1
Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Гребениківка, вул. Харківська, буд. 2А
Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Боромля, вул. Сумська, буд. 38
Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Криничне, вул. Б.Хмельницького, буд. 45
Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Вишневе, вул. Садова, буд. 11
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/33-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

56 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УМАНСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 46
Ідентифікаційний код: 05540652
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитячі інфекційні
хвороби, дитяча кардіоревматологія, клінічна лабораторна діагностика, дитяча
неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, рентгенологія,
ультразвукова діагностика, дитяча хірургія, дитяча ортопедія і травматологія,
неонатологія, дитяча фтизіатрія, функціональна діагностика, дитяча гастроентерологія;
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
медична статистика, рентгенологія,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 46
Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 2
Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 4
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/34-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

57 ФОП Веред Тетяна Іванівна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Буча, вул. Нове Шосе, буд. 3, кв. 41
Ідентифікаційний код: 2544003428
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Київська обл., м.Буча, вул. Пушкінська, 59-б
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 1110/35-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

58 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, Салтівське шосе, буд. 264
Ідентифікаційний код: 30290487
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, генетика медична, дитяча анестезіологія, дитяча
неврологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, клінічна біохімія, ендокринологія,
дитяча кардіоревматологія, епідеміологія, неонатологія, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, дитяча ортопедія і травматологія, офтальмологія,
рентгенлаборант, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, дитяча патологічна анатомія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), акушерська
справа, рентгенологія, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),
медична статистика, лабораторна справа (патологія)
за місцем провадження діяльності

м.Харків, Салтівське шосе, буд.264
м.Харків, пр-т Московський, буд.197
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 12/1010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ХРИСТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Христинівський р-н, м. Христинівка,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 2
Ідентифікаційний код: 39028882
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Заячківка, вул. Дружби, 35
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Черкаська обл., Христинівський р-н, м. Христинівка, вул. Богдана
Хмельницького, 2
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Івангород, вул. Козацька, 23 А
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Багачівка, вул. Центральна, 8
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Ботвинівка, вул. Гагаріна, 1а
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Кузьмина Гребля, вул. Шкільна, 1а
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Яри, вул. Лісова, 1
Черкаська обл., Христинівський р-н, м. Христинівка, вул. Ніколи Терещенка, 3
Черкаська обл., Христинівський р-н, смт Верхнячка, вул. Шкільна, 36а
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Велика Севастянівка, вул. Драченка, 193
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Веселівка, вул. Першотравнева, 1а
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Вікторівка, вул. Гагаріна, 33
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Вербувата, вул. Святкова, 1а
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Углуватка, вул. Забенкова, 1
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Мала Севастянівка, вул. Українська, 3
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Осітна, вул. Калініна, 124
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Пеніжкове, вул. Набережна, 1
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Розсішки, вул. Миру, 4
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Синиця, вул. Миру, 67
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Шельпахівка, вул. Шкільна, 8
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Ліщинівка, вул. Уманська, 14а
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Орадівка, вул. Першотравнева, 6
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Козаче, вул. Вишнева, 6 а
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Сичівка, вул. Ткача, 58
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Христинівка, вул. Дружби, 2
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Чайківка, вул. Кооперативна, 11
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Ягубець, вул. Соборна, 5
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Шукайвода, вул. Садова, 19
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Іванівка, вул. Робітнича, 10
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Зоряне, вул. Південна, 70
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Гребля, вул. Жовтнева, 1
Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Талалаївка, вул. Центральна, 23
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 12/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

60 ФОП Безуглий Микола Миколайович
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський,
буд. 61А, кв. 53
Ідентифікаційний код: 2458414650
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю отоларингологія, дитяча отоларингологія
за місцем провадження діяльності

Луганська обл., Кремінський р-н, м.Кремінна, вул. Перемоги, буд. 7А
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 13/1010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

61 ФОП Дончак Катерина В'ячеславівна
Місцезнаходження: м.Чернівці, просп. Незалежності, буд. 127, кв. 69
Ідентифікаційний код: 3028513709
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортодонтія
за місцем провадження діяльності

м.Чернівці, просп. Незалежності, буд. 87
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 13/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

62 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДУБРОВИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ДУБРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця,
вул. Воробинська, буд. 180
Ідентифікаційний код: 38426347
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа,
сестринська справа, медична статистика
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за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Селець, вул. Соборна, буд. 15а
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Лісове, вул. Кузнецова, буд. 31
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Літвиця, вул. Шевченка, буд. 24
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Лютинськ, вул.Центральна, буд.142
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Мочулище, вул. Центральна, буд. 2а
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Нивецьк, вул. М.Ютовця, буд. 1
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Озерськ, вул. Центральна, буд. 30
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Орв’яниця, вул. Центральна, буд. 127а
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Кураш, вул. Шевченка, буд. 27
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Підлісне, вул. Володимирецька, буд.
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Заслуччя, вул. Шкільна, буд. 3
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Соломіївка, вул. Центральна, буд. 17/1
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Трипутня, вул. Шевченка, буд. 32а
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Тумень, вул. Л.Українки, буд. 56 б
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Узлісся, вул. Центральна, буд. 2б
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Ясинець, вул. Садова, буд. 120
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Осова, вул. Тиха, буд. 1
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Берестя, вул. Шевченка, буд. 89
Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 180
Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Улянії та Анастасії
Гольшанських, буд. 25
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Бережниця, вул. Комунальна, буд. 3
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Великі Озера, вул. Бегми, буд. 69
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Колки, вул. Центральна, буд. 20
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Бережки, вул. М.Коєти, буд. 42
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Крупове, вул. Центральна, буд. 71
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Бродець, вул. Шевченка, буд. 38а
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Велюнь, вул. Шкільна, буд. 3а
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Городище, вул. Л.Українки, буд. 28 а
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Грицьки, вул. Івана Франка, буд. 20
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Залужжя, вул. Партизанська, буд. 11
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Зелень, вул. Центральна, буд. 28
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Кривиця, вул. Горького, буд. 25б
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Сварицевичі, вул. Шевченка, буд. 30
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 14/1010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

63 ТОВАРИСТВО

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
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"МЕДІАКОМ ЦЕНТР"
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Чорноморськ, просп. Миру, буд. 5Р
Ідентифікаційний код: 41985967
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
загальна практика - сімейна медицина, урологія, ультразвукова діагностика; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд.29, нежитлове приміщення 214
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 14/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

64 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" РІВНЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Марка Вовчка, буд. 14
Ідентифікаційний код: 03068613
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, дитяча
стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія, сестринська справа, медична
статистика
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. Марка Вовчка, буд.14
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 15/1010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

65 ФОП Григорчик Ганна Юріївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Милославська, буд. 32/51А, кв. 153
Ідентифікаційний код: 2770903321
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю інфекційні хвороби, клінічна імунологія, ультразвукова діагностика,
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педіатрія, дитяча кардіоревматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Милославська, буд. 43, прим. №20
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 15/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

66 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЧУДЕЙСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ"
ЧУДЕЙСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, село Чудей, І
пров. Святого Миколая, буд. 1
Ідентифікаційний код: 41811158
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна
справа, сестринська справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Їжівці, (хутір Урсоя), вул. Штефана Чел
Марі, буд. 265
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Їжівці, вул. Штефана Чел Марі, буд. 8
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Красношора, вул. Святого Петра, буд. 43
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Чудей, I провулок Святого Миколая, буд.
1
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 16/1010-М

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

67 ФОП Радивоник Володимир Анатолійович
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Місцезнаходження: Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Городище, вул. Лесі
Українки, буд. 120
Ідентифікаційний код: 2527318075
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 36
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 16/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

68 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА № 10" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Метробудівників, буд. 19
Ідентифікаційний код: 24341622
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика сімейна медицина, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, рентгенологія,
хірургія, отоларингологія, офтальмологія, неврологія, урологія, гастроентерологія,
онкологія, ендокринологія, пульмонологія, ревматологія, ортопедія і травматологія,
проктологія, кардіологія, психотерапія, інфекційні хвороби, ультразвукова діагностика,
клінічна лабораторна діагностика, функціональна діагностика, фізіотерапія,
рефлексотерапія, лікувальна фізкультура, ендоскопія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: медична статистика, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Метробудівників, буд. 19
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 17/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

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

69 ФОП Пархоменко Наталія Адамівна
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Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 27А, кв. 22
Ідентифікаційний код: 2686714506
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. Дніпровська, 4
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 17/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

70 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ № 18" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Краснодарська, буд. 104
Ідентифікаційний код: 02003511
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, педіатрія,
неврологія, бактеріологія, гастроентерологія, ортопедія і травматологія, клінічна
лабораторна діагностика, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, ендоскопія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа
(операційна), рентгенологія, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (гігієна),
стоматологія, санологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Краснодарська, буд.104
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 18/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

71 ФОП Тєняєва Ганна Василівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 123, кв. 46
Ідентифікаційний код: 2943818604
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Клочківська, буд.192-А, оф.501
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Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 18/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

72 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА № 25" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Руставелі, буд. 14
Ідентифікаційний код: 02003445
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, пульмонологія,
психотерапія, онкологія, неврологія, наркологія, ендоскопія, ревматологія, хірургічна
стоматологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, бактеріологія,
гастроентерологія, ортопедія і травматологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна
діагностика,
клінічна
біохімія,
терапевтична
стоматологія,
отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, лікувальна фізкультура,
терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (гігієна), лабораторна
справа (клініка), медична статистика, санологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Руставелі, буд.14
м.Харків, вул. Вокзальна, буд. 10
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 19/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

73 ЗІНЬКІВСЬКИЙ
ДИТЯЧИЙ
ІМ. О.В. СИНЯГОВСЬКОГО

БУДИНОК-ІНТЕРНАТ

Місцезнаходження: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Соборності,
буд. 91
Ідентифікаційний код: 03189222
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія, дитяча психіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
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медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Зіньківський р-н, м.Зіньків, вул. Соборності, буд. 91
Реєстраційне досьє від 10.10.2018 № 19/1010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

74 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №1"

ПІДПРИЄМСТВО
"ОБЛАСНИЙ

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Ньютона, буд. 145
Ідентифікаційний код: 02002760
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, клінічна
лабораторна діагностика, епідеміологія, ендоскопія, анестезіологія, інфекційні хвороби,
наркологія, дитяча фтизіатрія, фтизіатрія, акушерство і гінекологія, хірургія, торакальна
хірургія, неврологія, терапія, ортопедія і травматологія, рентгенологія, функціональна
діагностика, патологічна анатомія, бактеріологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна),
рентгенологія, лабораторна справа (клініка), медична статистика, лабораторна справа
(гігієна), лабораторна справа за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Ньютона, буд. 145
м.Харків, просп, Героїв Сталінграду, буд. 160
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 19/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

75 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ
ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул.Мельникова, буд.46, А
Ідентифікаційний код: 02001742
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, епідеміологія, акушерство і
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гінекологія, неонатологія, трансфузіологія, анестезіологія, клінічна лабораторна
діагностика, ультразвукова діагностика, терапія, терапевтична стоматологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медична статистика
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Куликівська, буд.46А
м.Харків, вул. Чернишевська, буд.20
м.Харків, вул. Метробудівників, буд.19
м.Харків, вул. Михайла Гуревича, буд.14
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 20/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

76 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СТАРОВИЖІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ" СТАРОВИЖІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка,
вул. Шевченка, буд. 6
Ідентифікаційний код: 38485879
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Текля, вул. Волі, буд. 53
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Поліське, вул. Незалежності, буд. 4
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Паридуби, вул. Л.Українки, буд. 59
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Рудка, вул. Набережна, буд. 1а
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Нова Воля, вул. Перемоги, буд. 21
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Рудня, вул. Миру, буд. 14
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Седлище, вул. Незалежності, буд. 24
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Секунь, вул. Центральна, буд. 3
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Синове, вул. Волі, буд. 34
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Смолярі, вул. Центральна, буд. 35
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Соколище, вул. Незалежності, буд.
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Солов’ї, вул. Незалежності, буд. 6
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Стара Гута, вул. Л.Українки, буд. 22
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Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Сукачі, вул. Шевченка, буд. 23
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Рокита, вул. Незалежності, буд. 23а
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Грабове, вул. Шкільна, буд. 1
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Брунетівка, вул. Незалежності, буд. 2
Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Смідин, вул. Незалежності, буд. 31
Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Сереховичі, вул. Ярощука, буд. 3
Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Мизове, вул. Б.Хмельницького, буд. 113
Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Любохини, вул. Центральна, буд. 10
Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, буд. 9а
Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Дубечне, вул. Незалежності, буд. 55
Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Буцинь, вул. Шкільна, буд. 22
Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Шевченка, буд. 6
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Підсинівка, вул. Незалежності, буд. 8
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Глухи, вул. Денисова, буд. 80
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Яревище, вул. Центральна, буд. 23
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Журавлине, вул. Перемоги, буд. 96
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Залюття, вул. Незалежності, буд. 23а
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Комарове, вул. Центральна, буд. 10
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Кукуріки, вул. Незалежності, буд. 42
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Лисняки, вул. Дубова, буд. 70
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Лютка, вул. Незалежності, буд. 23а
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Мильці, вул. Богатирьова, буд. 23
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Мокре, вул. Незалежності, буд. 23а
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Ниці, вул. Богатирьова, буд. 34
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Нова Вижва, вул. Центральна, буд. 36
Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка,
вул. Привокзальна, буд. 18
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Чевель, вул. Польова, буд. 24
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Черемшанка, вул. Підрічна, буд. 2
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Шкроби, вул. Приозерна, буд. 34
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Сьомаки, вул. Зелена, буд. 63
Волинська обл., Старовижівський р-н, с.Галина Воля, вул. Підрічна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 21/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

77 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Шпитальна, буд. 2
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Ідентифікаційний код: 02001297
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, ендоскопія,
анестезіологія, інфекційні хвороби, ортопедія і травматологія, торакальна хірургія,
нейрохірургія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія,
рентгенологія, стоматологія, акушерство і гінекологія, урологія, отоларингологія,
офтальмологія, кардіологія, неврологія, терапія, функціональна діагностика,
ультразвукова діагностика, ендокринологія, комбустіологія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа
(операційна), медична статистика, рентгенологія, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

м.Тернопіль, вул. Шпитальна, буд.2
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 21/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

78 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АПОСТОЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
АПОСТОЛІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
АПОСТОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м Апостолове,
вул. Медична, буд. 63
Ідентифікаційний код: 37836978
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Перше Травня, вул. Центральна, 25
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Михайло-Заводське,
вул. Шкільна, 3
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с.Михайлівка, вул. Центральна, 1
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Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с.Тарасо-Григорівка,
вул. Центральна, 5
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Слов’янка, вул. Центральна, 5
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Новоіванівка, вул. Центральна, 37б
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с.Жовте, вул. Цементників, 17
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с.Катеринівка, вул. Центральна, 5
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с.Кам’янка, пр.Шкільний, 1а
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Солдатське, вул. Ветеранів, 1
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м.Апостолове, вул. Медична, 63
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м.Апостолове, вул. Вокзальна, 67
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Українка, вул. Червона, 2
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Шевченко, вул. Молодіжна, 4
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Володимирівка, вул. Шкільна, 9
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Залізнична, 21
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с.Нива Трудова, вул. Шевченка, 3
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с.Новоукраїнське, вул.Шкільна, 63
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Вільне, вул. Шкільна, 25
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Єлизаветпілля, вул. Шкільна, 25
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с.Запорізьке, вул. Плющенка, 5а
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Сергіївка, Шкільна, 3
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Широчани, вул. Калинова, 1
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 22/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

79 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"ЖОВТОВОДСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Жовті Води, вул. Козацької Слави,
буд. 15
Ідентифікаційний код: 41906974
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна
практика - сімейна медицина, медицина невідкладних станів; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
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лікувальна справа (невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Жовті Води, провулок Капітальний, буд. 1
Дніпропетровська обл., м.Жовті Води, вул. Кропоткіна, буд. 16
Реєстраційне досьє від 11.10.2018 № 22/1110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

80 ТОВАРИСТВО
"САНІТАС-Д"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 22А
Ідентифікаційний код: 41925630
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна
діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна
справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 22-А
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 23/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

81 ФОП Розенберг Дмитро Наумович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Гаврилишина Богдана, буд. 15/1, кв. 34
Ідентифікаційний код: 2646912176
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
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м.Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 7
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 24/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

82 ФОП Венгерук Тетяна Віталіївна
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Корбутівськиий, буд. 4, кв. 4
Ідентифікаційний код: 2941306606
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Житомир, вул. М.Грушевського, буд. 60, кабінет 306
Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 25/0810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 82 справи

Заступник Міністра

Бондар В.Є. 200 08 17

Роман ІЛИК

