ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
25.10.2018 № 1939

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПОЛТАВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ" ПОЛТАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Супрунівка,
вул. Соборна, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38525759
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Гора, вул. Нова, буд. 6
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Нестеренки, вул. Миру, буд. 10
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Рунівщина, вул. Михайла Гаврилка, буд. 23
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрашівка, вул. Центральна, буд. 18
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Кованьківка, вул. Центральна,буд. 18
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Сем’янівка, пров. Круглікова, буд. 7
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Степне, вул. Затишна, буд. 8
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Судіївка, вул. Соборності, буд. 2б
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Геологічна, буд.11
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Супрунівка, вул. Соборна, буд. 28
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мар’ївка, вул. Молодіжна, буд. 36
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Шостаки, вул. Київська, буд. 12
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мильці, вул. Центральна, буд. 16а
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Івашки, вул. Центральна, буд. 6
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Тахтаулове, вул. Перемоги, буд. 2
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Терешки, вул. Шевченка, буд. 3
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Макухівка, вул. Основна, буд. 1
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Зінці, вул. Пилипа Орлика, буд. 22
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Великий Тростянець,
вул. Центральна, буд. 3а
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 2
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Нижні Млини, вул. Кучеренка, буд. 12
Полтавська обл., Полтавський р-н, 1. с. Бричківка, вул. Паркова, буд. 7
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Коломацьке, вул. Центральна, буд. 43
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Пожарна Балка, вул. Підгірна, буд. 3
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Очканівка, вул. Новоселівська, буд. 12
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Лукищина, вул. Полтавська, буд. 50
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Петрівка, вул. Кондратюка, буд. 27
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Ватажкове, вул. Козацька, буд. 56
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Опішняни, вул. Новоселівська,буд. 35
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Біологічне, вул. Біологічна, буд. 1
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Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Андріївка, вул. Світла, буд. 28
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Минівка, вул. Короленка, буд. 3
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Василівка, вул. Остапа Вишні, буд. 27
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Головач, вул. Злагоди, буд. 11а
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Чорноглазівка, вул. Миру, буд. 1а
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Валок, вул. Вишнева, буд. 64
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Божкове, вул. Заводська, буд. 3
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Крюкове, вул. Шевченка, буд. 62
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Божківське, вул. Центральна, буд. 13
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Шкільна, буд. 12
м.Полтава, вул. Стрітенська, буд. 58-Б
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Гожули, вул. Лугова, буд. 2б
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Микільське, вул. Шевченка, буд. 3а
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бугаївка, вул. Гагаріна, буд. 1
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Пальчиківка, вул. Центральна, буд. 6
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Паськівка, вул. Липнева, буд. 9
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Новоселівка, вул. Олени Пчілки, буд. 37
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Заворскло, вул. Соборна, буд. 11
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Безручки, вул. Шевченка, буд. 64
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Писарівка, вул. Центральна, буд.48
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Кованчик, вул. Вишнева, буд. 21
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мачухи, вул. Володі Грека, буд. 8
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Черкасівка, вул. Першотравнева, буд. 10
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Степанівка, вул. Історична, буд. 35
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Залізничне, вул. Магістральна, буд. 2
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Верхоли, вул. Макаренка, буд. 17а
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Ковалівка, вул. Садова, буд. 2
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Плоске, вул. Шевченка,буд. 2
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Калашники, вул. Центральна, буд. 11
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Кашубівка, пров. Тупий, буд. 2
Реєстраційне досьє від 16.10.2018 № 01/1610-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

2 ФОП Литовченко Олександр Анатолійович
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Олександра Сербіченка,
буд. 5, кв. 15
Ідентифікаційний код: 3081707538
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 24/36А
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 01/1810-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

3 ФОП Ільків Ірина Іванівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, м.Моршин,
вул. Н.Скорубської, буд. 9Б
Ідентифікаційний код: 2537913985
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Стрийський р-н, м.Стрий, вул. Болехівська, буд. 1
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 02/1810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

4 ФОП Голозубова Олена Валеріївна
Місцезнаходження: м.Харків, проїзд Достоєвського, буд. 6
Ідентифікаційний код: 2684013949
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Гагаріна, буд. 1, офіс 201
Реєстраційне досьє від 12.10.2018 № 03/1210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

5 НОВОСАНЖАРСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари,
вул. Пролетарська, буд. 33
Ідентифікаційний код: 03189251
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
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за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул. Пролетарська,
буд. 33
Реєстраційне досьє від 16.10.2018 № 03/1610-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

6 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА №11" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп Тракторобудівників, буд. 105-А
Ідентифікаційний код: 03293758
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія,
клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, онкологія, ортопедія і
травматологія,
отоларингологія,
офтальмологія,
проктологія,
пульмонологія,
ревматологія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська
справа, сестринська справа (операційна), стоматологія, медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пр-т Тракторобудівників, буд.105А
Реєстраційне досьє від 17.10.2018 № 03/1710-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

7 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА
СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Шевченка, буд. 23
Ідентифікаційний код: 02008187
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю трансфузіологія, терапія, гематологія, організація і управління охороною
здоров'я, клінічна лабораторна діагностика, дерматовенерологія, вірусологія,
бактеріологія, лабораторна імунологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, сестринська справа (операційна)
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за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Шевченка, 23
Реєстраційне досьє від 17.10.2018 № 04/1710-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

8 ФОП Біценко Тетяна Павлівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Соколовська, буд. 62
Ідентифікаційний код: 2707618288
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, рентгенологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Данилевського, буд. 30
Реєстраційне досьє від 16.10.2018 № 05/1610-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

9 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 11/13
Ідентифікаційний код: 02001481
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія,
фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, стоматологія, ортопедична стоматологія, медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 11/13
Реєстраційне досьє від 17.10.2018 № 05/1710-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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10 ФОП Патрін Микола Дмитрович
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Щоглова, буд. 134
Ідентифікаційний код: 3184104211
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. 20-років Перемоги, буд. 12
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 05/1810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

11 ФОП Рибаков Михайло Вячеславович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Чичибабіна, буд. 3, кв. 24
Ідентифікаційний код: 3010812715
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Культури, буд. 26
Реєстраційне досьє від 16.10.2018 № 06/1610-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

12 ФОП Олексюк Андрій Русланович
Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський, смт Підкамінь,
вул. Незалежності, буд. 59
Ідентифікаційний код: 3394710498
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Бродівський, м.Броди, вул. Золота, буд. 22
Реєстраційне досьє від 17.10.2018 № 06/1710-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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13 ФОП Давидова Дар'я Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Перемоги, буд. 68-Б, кв. 51
Ідентифікаційний код: 2994102024
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Культури, буд. 26
Реєстраційне досьє від 16.10.2018 № 07/1610-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

14 ФОП Музичин Петро Андрійович
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Самбір, вул. Зелена бічна, буд. 17
Ідентифікаційний код: 3443201873
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Самбірський р-н, м.Самбір, вул. Грушевського, буд. 2
Реєстраційне досьє від 17.10.2018 № 07/1710-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Цяцька Валерія Павлівна
Місцезнаходження: Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага,
вул. Гагаріна, буд. 21, кв. 54
Ідентифікаційний код: 3303109726
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Роганська, буд. 3
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 07/1810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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16 ФОП Бернік Віктор Ілліч
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 9, кв. 73
Ідентифікаційний код: 2770815736
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Чернівці, вул. Небесної Сотні, буд. 2а
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 08/1810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

17 ФОП Байдалінов Віталій Валерійович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Бучми, буд. 32, кв. 64
Ідентифікаційний код: 3312504413
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 89
Реєстраційне досьє від 16.10.2018 № 09/1610-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

18 ФОП Толубко Олександр Володимирович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 26-Г, кв. 133
Ідентифікаційний код: 3153219172
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Княжий затон, буд. 9
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 10/1810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

9

19 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЄЛАНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЄЛАНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Єланецький р-н, смт Єланець,
вул. Паркова, буд. 55
Ідентифікаційний код: 38339071
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Маложенівка, вул. Шевченка, буд.12
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Возсіятське, вул. Центральна, буд.15
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Нововасилівка, вул. Торгівельна, буд. 48
Миколаївська обл., Єланецький р-н, смт Єланець, вул. Паркова, буд.55
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Ясногородка, вул. Шкільна, буд. 2-а
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Велика Солона, вул. Шкільна, буд. 25
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с. Братолюбівка, вул. Садова, буд. 60
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Великосербулівка, вул. Шкільна, буд. 3
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с. Водяно-Лорино, вул. Центральна, буд. 60
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Велідарвка, вул. Перемоги буд. 31
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Калинівка, вул.Центральна, буд. 48
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Крутоярка, вул. Шкільна, буд. 11
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Малодворянка, вул. Шкільна, буд. 35
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Малоукраїнка, вул. Азарова, буд.15
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Нововолодимирівка, вул. Шкільна, буд. 23
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Новоолександрівка,
вул. Центральна, буд. 23
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Ольгопіль, вул. Центральна, буд. 67
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Семенівка, вул. Центральна, буд. 15
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Федоро-Михайлівка, вул. Шевченка, буд. 23
Миколаївська обл., Єланецький р-н, с.Кам’янка, вул. Центральна, буд. 90
Реєстраційне досьє від 16.10.2018 № 11/1610-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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20 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Очаківська, буд. 15
Ідентифікаційний код: 03293557
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, наркологія, психіатрія,
медична психологія, неврологія, функціональна діагностика, фізіотерапія, терапія,
клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка),
медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Качанівська, буд.1-А
м.Харків, вул. Очаківська, буд.15
м.Харків, вул. Очаківська, буд.13
м.Харків, вул. Халтуріна, буд.18-А
м.Харків, вул. Чорноморська, буд.5
м.Харків, вул. Шевченка, буд.26
м.Харків, вул. Миколи Михновського, буд.66
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 11/1810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

21 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Озерянська, буд. 5
Ідентифікаційний код: 02003600
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, бактеріологія, дитяча
алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча ендокринологія,
дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія,
дитяча отоларингологія, дитяча пульмонологія, дитяча стоматологія, дитячі інфекційні
хвороби, ендоскопія, епідеміологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
лабораторна імунологія, педіатрія, психотерапія, рентгенологія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа
(гігієна), лабораторна справа (клініка), сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Озерянська, буд.5
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 12/1810-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
№2"
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Індустріальна, буд. 89
Ідентифікаційний код: 38761806
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Брив-Ла-Гайард, буд. 6
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, буд. 7
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. М.Оратовського, буд. 157
Запорізька обл., м.Мелітополь, просп. Б.Хмельницького, буд. 46
Запорізька обл., м.Мелітополь, просп. Б.Хмельницького, буд. 66
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 394
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Гагаріна, буд. 1
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Казарцева, буд. 14
Запорізька обл., м.Мелітополь, бульвар 30 років Перемоги, буд. 2А
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Гвардійська, буд. 38
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Олеся Гончара, буд. 79
Реєстраційне досьє від 12.10.2018 № 1210/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

23 ФОП Андрюк Яків Георгійович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Банилів
Ідентифікаційний код: 3183823139
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Путильський р-н, смт Путила, вул. Українська, буд. 142а
Реєстраційне досьє від 12.10.2018 № 1210/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
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рахунки територіальних органів Державного казначейства)

24 ФОП Подольська Зоряна Іванівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Старознесенська, буд. 65
Ідентифікаційний код: 2895003643
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю гастроентерологія, терапія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Щирецька, буд. 36
Реєстраційне досьє від 12.10.2018 № 1210/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

25 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" СТУДЕНИКІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Студеники,
вул. Діагональна, буд. 14
Ідентифікаційний код: 42349426
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Студеники,
вул. Діагональна, буд. 14
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Переяславське,
вул. Переяславська, буд. 1-а
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Соснова,
пров. Центральний, буд. 4
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Козлів, вул. Шкільна, буд. 29
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Сомкова Долина,
вул. Поліська, буд. 40
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Сомкова Долина,
вул. Якима Сомка, буд. 64-а
Реєстраційне досьє від 16.10.2018 № 16/1610-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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26 ФОП Білоненко Ліна Тимофіївна
Місцезнаходження: м.Київ, Дарницький бульвар, буд. 8-в, кв. 44
Ідентифікаційний код: 2467118144
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Олександра Мішуги, 10, н.п. 102
Реєстраційне досьє від 16.10.2018 № 1610/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

27 ФОП Кравченко Ірина Олегівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Полтавська,
буд. 83А, кв. 29
Ідентифікаційний код: 3262418507
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика, загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Челюскінців, буд. 23-а
Реєстраційне досьє від 17.10.2018 № 1710/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

28 ФОП Демченко Павло Валерійович
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Миколаївська, буд. 3
Ідентифікаційний код: 2992209815
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 40, прим. 350
Реєстраційне досьє від 17.10.2018 № 1710/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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29 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БОГУСЛАВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
"БОГУСЛАВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка, буд. 27
Ідентифікаційний код: 38435021
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа,
акушерська справа, медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Богуславський р-н, с. Половецьке, вул. Корсунська, 51
Київська обл., Богуславський р-н, c. Дибинці, вул. Миру, 1/2
Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. П.Запорожця, 2
Київська обл., Богуславський р-н, с. Бородані, вул. Корольова, 59
Київська обл., Богуславський р-н, с. Софійка, вул. Травнева, 53
Київська обл., Богуславський р-н, с.Дмитренки, вул. Л. Українки, 18
Київська обл., Богуславський р-н, с. Дібрівка вул. Зарічна, 9
Київська обл., Богуславський р-н, с. Чайки, вул. Центральна, 1
Київська обл., Богуславський р-н, с. Бране Поле, вул. Центральна, 11
Київська обл., Богуславський р-н, с. Щербашенці, вул. 9 Травня, 1Б
Київська обл., Богуславський р-н, с. Іванівка, вул. Миру, 7
Київська обл., Богуславський р-н, с. Побережка, вул. Ярослава Мудрого, 64
Київська обл., Богуславський р-н, с. Мисайлівка, вул. Бондаренка Григорія, 2
Київська обл., Богуславський р-н, с. Ісайки, вул. Ленківщина, 1
Київська обл., Богуславський р-н, с. Розкопанці, вул. Кільцева, 25
Київська обл., Богуславський р-н, с. Вільхівець, вул. Центральна, 3
Київська обл., Богуславський р-н, с. Саварка, вул. Гагаріна, 28
Київська обл., Богуславський р-н, с. Біївці, вул. Шкільна, 7
Київська обл., Богуславський р-н, с. Гута, вул. Дяченко, 1
Київська обл., Богуславський р-н, с. Івки, вул. Вигін, 32
Київська обл., Богуславський р-н, с. Киданівка, вул. Аштемівка, 2А
Київська обл., Богуславський р-н, с. Хохітва, вул. Стадіонна, 6
Київська обл., Богуславський р-н, с. Яцюки, вул. Миру, 4
Київська обл., Богуславський р-н, с. Семигори, вул. Шевченко, 12 А
Київська обл., Богуславський р-н, с. Коряківка, пр. Смековий, 13/2
Київська обл., Богуславський р-н, с. Москаленки, вул. Шевченка, 159
Київська обл., Богуславський р-н, с. Михайлівка, вул. Шевченка, 4
Київська обл., Богуславський р-н, с. Синиця, вул. Гагаріна, 1
Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Франка, 27
Київська обл., Богуславський р-н, с. Шупики, вул. Самарка, 1
Київська обл., Богуславський р-н, с. Лютарі, вул. Росьова, 5
Київська обл., Богуславський р-н, с. Туники, вул. Шевченко, 2
Київська обл., Богуславський р-н, с. Митаївка, вул. Центральна, 53 А
Київська обл., Богуславський р-н, с. Карандинці, вул. Озерна, 10
Київська обл., Богуславський р-н, с. Дешки, вул. Шевченко, 2А/2
Реєстраційне досьє від 17.10.2018 № 1710/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

30 ФОП Девізенко Альона Андріївна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 70, кв. 32
Ідентифікаційний код: 3168816449
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, народна та нетрадиційна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул. Українська, буд. 3а, прим. 3
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

31 ФОП Висоцький Олександр Миколайович
Місцезнаходження: Львівська обл., Буський р-н, м.Буськ, вул. Галицька, буд. 20,
кв. 8
Ідентифікаційний код: 2135920398
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Золочівська, буд. 10
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

32 ФОП Синенко Захар Олексійович
Місцезнаходження: Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Котляревського,
буд. 32
Ідентифікаційний код: 3036905395
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
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за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Золочівська, буд. 10
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

33 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ "ШУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Шумський р-н, м.Шумськ,
вул. Енергетична, буд. 1
Ідентифікаційний код: 41835233
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа (операційна), медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Мала Іловиця, вул. Ясинова, 6
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Антонівці, вул. Антонівець, 1
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Башківці, вул. Миру, 3
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Биківці, вул. Садова, 14
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Андрушівка, вул. Центральна, 50
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Велика Іловиця, вул. Миру, 2
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Жолобки, вул. Садова, 2
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Бірки, вул. Широка, 64
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Угорськ, вул. Центральна, 38
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Боложівка, вул. Кооперативна, 28
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Забара, вул. Лісова, 18А
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Обич, вул. Набережна, 32
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Залісці, вул. Зелена, 2А
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Тилявка, вул. Л. Українки, 73
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Бриків, вул. Українська, 1
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Стіжок, вул. Садова, 1
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Сураж, вул. Рудка, 1
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Онишківці, вул. Центральна, 29
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Круголець, вул. Перемоги, 40
Тернопільська обл., Шумський р-н, м. Шумськ, вул. Енергетична, 1
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Шумбар, вул. Шкільна, 3
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Ходаки, вул. Підлісна, 5
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Соснівка, вул. Набережна, 26
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Руська Гута, вул. Партизанська, 16А
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Рохманів, вул. Василя Андрійчука, 56А
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Переморівка, вул. Миру, 8
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Залужжя, вул. Дружби, 45
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Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Одерадівка, вул. Шевченка, 23
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Новостав, вул. Задвірна, 3
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Мирове, вул. Будівельників, 2
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Кутянка, вул. Українська, 36
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Кордишів, вул. Українська, 26
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Коновиця, вул. Центральна, 17
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Потуторів, вул. Миру, 7
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Літовище, вул. Весняна, 2
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

34 ФОП Личкатий Олег Володимирович
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул. Чорноморівська,
буд. 4, кв. 27
Ідентифікаційний код: 3378601616
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія, стоматологія
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул. Героїв України, буд. 25
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

35 НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КАЛИНКА" НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н, с.Новоолександрівка,
вул. Шкільна, буд. 4
Ідентифікаційний код: 35764708
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справаза
місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Запорізький р-н, с.Новоолександрівка, вул. Шкільна, буд. 4
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВІЛЬШАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, смт Вільшанка,
вул. Миру, буд. 30
Ідентифікаційний код: 38641714
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Йосипівка, вул. Шевченка, 42
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Осички, вул. Ліди Гірник, 47
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, смт Вільшанка, вул. Миру, 30
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Калмазове, вул. Топольнікова, 10
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Коритньо-Забузьке, вул. Ковпака, 1
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Плоско-Забузьке, вул. Центральна, 54
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Добре, вул. Димитрова, 10
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Вівсяники, вул. Медична, 2
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с.Добрянка, вул. Петровського, 1
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Станкувате, вул. Миру, 44
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Бузникувате, вул. Центральна, 63
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Мала Вільшанка, вул. Центральна, 7
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Синюха, вул. Енергетиків, 5
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Залізничне, вул. Привокзальна, 18
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Куца Балка, вул. Центральна, 35
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Дорожинка, вул. Центральна, 60
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Березова Балка, вул. Квітнева, 65
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Чистопілля, вул. Садова, 1
Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, с. Сухий Ташлик, вул. Центральна, 77А
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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37 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Смілянський р-н, с.Попівка,
вул. Центральна, буд. 54
Ідентифікаційний код: 39011491
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Смілянський р-н, м. Сміла, вул. вул. Т. Шевченка, буд. 1
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Ковалиха, вул. Шевченка, 1 буд. 2
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Теклине, вул. Миру, 5 буд. 3
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Сердюківка, вул. Лопатко, буд. 59
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Мала Смілянка, вул. Шкільна, буд. 2б
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Пастирське, вул. Миру, буд. 23
Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Червоне, вул. Мічуріна, буд. 30
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Березняки, вул. Химичів, буд. 1б
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Ротмістрівка, вул. Стельмащука, буд. 2
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Балаклея, вул. Філатова, буд. 7
Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вул. Докучаєва, буд. 21а
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Сунки, вул. Гетьманська, буд.10
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Ташлик, вул. Графа Бобринського, буд. 23
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Будки, вул. Калинова, буд. 26
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Попівка, вул. Центральна, буд. 56
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Велика Яблунівка,
вул. Нечуй-Левицького, буд. 110
Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Богунове, вул. Богуна, буд. 6
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Тернівка, вул. Центральна, буд. 40
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Плескачівка, вул. Бондаренків, 1 буд.3
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Самгородок, вул. Хрещатик, буд. 20
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Куцівка, вул. Центральна, буд. 107
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Миколаївка, вул. Шкільна, буд. 22
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Балаклея, вул. Т.Мачулки, буд. 7
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Мале Старосілля, вул. Виноградська, буд. 1а
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, буд. 109
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Носачів, вул. Центральна, буд. 163
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Ленське, вул. Миру, буд. 31
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Гуляйгородок, пров. Набережний, буд. 4
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Залевки, вул. Гоголя, буд. 3
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Буда-Макіївка, вул. Красна, буд. 103
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Шевченка, вул. Кобзаря, буд. 15
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Макіївка, вул. Центральна, буд. 23
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Санжариха, вул. Шевченка, буд. 68а
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Голов’ятине, вул. Незалежності, буд. 1
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Плоске, вул. Польова, буд. 21
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Мельниківка, вул. Центральна, буд. 4
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Костянтинівка, пров. Колгоспний, буд.
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Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

38 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РАЙОННА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Каракая, буд. 25
Ідентифікаційний код: 33271905
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, терапія,
трансфузіологія, рентгенологія, кардіологія, ревматологія, стоматологія, ультразвукова
діагностика, урологія, функціональна діагностика, хірургія, акушерство і гінекологія,
бактеріологія, гематологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні
хвороби, дитячі інфекційні хвороби, наркологія, неврологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), акушерська справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Каракая, 25
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

39 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАГЕРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ МАГЕРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів,
вул. Яворівська, буд. 3
Ідентифікаційний код: 36761597
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна
практика - сімейна медицина, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Зубейки, вул. Л. Мартиновича, 49-г
Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів, вул. Яворівська, 3
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Львівська обл., Жовківський р-н, с. Думичі, вул. Шевченка
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Замок, вул. Шевченка, 3-а
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Монастирок, вул. Л. Мартовича, 4-д
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Погарисько, вул. І.Франка, 33-б
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Камяна-Гора, вул. Б. Хмельницького, 58-Б
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Підлісся, вул. Підлісянська, 62-б
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

40 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
НОВОГРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Новогродівка, вул. 10-річчя Незалежності
України, буд. 6
Ідентифікаційний код: 37909178
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Новогродівка, вул. Тюленіна, буд. 20
Донецька обл., м.Новогродівка, вул. 10 річчя Незалежності, буд. 4
Донецька обл., м.Новогродівка, вул. 10 річчя Незалежності, буд. 6
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

41 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"НОВОЯРИЧІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

ПІДПРИЄМСТВО

Місцезнаходження: Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів,
вул. Незалежності, буд. 44
Ідентифікаційний код: 20764225
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,
дерматовенерологія, неврологія, стоматологія, рентгенологія, загальна практика сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка),
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медична статистика, рентгенологія, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів, пл. Єдності, 7
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів, вул. Незалежності, 44
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/14-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

42 ФОП Смагіна Олена Михайлівнам
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 14, кв. 142
Ідентифікаційний код: 3201120355
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 31, прим. 110
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/15-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

43 ФОП Санін Денис Вікторович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Степового Фронту,
буд. 16, кв. 18
Ідентифікаційний код: 3260119198
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Інтернаціональна, буд. 90, прим. 3
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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44 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ПОРЦЕЛЯН НА ПЕЧЕРСЬКУ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, пров. Бастіонний, буд. 9
Ідентифікаційний код: 41649237
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
анестезіологія, дитяча анестезіологія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, ортопедична
стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, пров. Бастіонний, буд. 9
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/17-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

45 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий
Березний, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4
Ідентифікаційний код: 38284599
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Сіль, буд. 69
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Княгиня, буд. 76
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Стричава, буд. 48
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Мирча, вул. Шевченка, буд. 39
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Розтоцька Пастіль, буд. 44
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Бегендяцька Пастіль, буд.
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Руський Мочар
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Завосино, буд. 14
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Костева Пастіль, буд. 50
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Забрідь, буд. 23
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Чорноголова, буд. 302
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Люта, буд. 317
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Волосянка, буд. 217
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Стужиця, буд. 144
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Ставне, буд. 265
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Малий Березний,
вул. Центральна, буд. 60

24
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний,
вул. Б.Хмельниігького, буд. 4
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Костринська Розтока, буд. 34
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Жорнава, буд. 18
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Луг, буд. 57
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Ужок, буд. 156
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Лубня, буд. 10
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Загорб
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Кострино, буд. 105
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Гусний, буд. 33
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Люта, буд. 585
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Буківцьово, буд. 46
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Смерекова, буд. 99
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Вишка, буд. 216
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Домашин, буд. 84
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Тихий, буд. 100
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Сухий, буд. 68
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Верховина-Бистра, буд. 90
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/18-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

46 ФОП Алдунгарова Лариса Борисівна
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Шосейна, буд. 75
Ідентифікаційний код: 2431506065
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика, радіологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Миколаїв, вул. Театральна, буд. 47/1
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/19-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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47 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернівці, просп. Незалежності, буд. 109
Ідентифікаційний код: 23248085
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча кардіоревматологія,
дитяча ендокринологія, дитяча нефрологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча
гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча гематологія, дитяча алергологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча пульмонологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
хірургія, дитяча урологія, дитяча анестезіологія, ендоскопія, бактеріологія,
функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, дитяча отоларингологія, сурдологія, дитяча неврологія,
дитяча офтальмологія, педіатрія, дитяча імунологія, рефлексотерапія, лікувальна
фізкультура, фізіотерапія, рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, сестринська справа
(операційна), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Чернівці, пр-т Незалежності, буд.109
м.Чернівці, вул. Руська, буд.273
м.Чернівці, вул. Головна, буд.218
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/22-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

48 ФОП Прилуцька Людмила Іванівна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Погребищенський р-н, с.Гопчиця, вул. Рось,
буд. 72
Ідентифікаційний код: 2825909049
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с.Гопчиця, вул. Центральна, буд. 5
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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49 ФОП Колішенко Ольга Леонідівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. 9-ої Авіадівізії, буд. 2, кв.20
Ідентифікаційний код: 2612616245
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Маріуполь, смт Сартана, пров. Парковий, буд. 7
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МОСТИСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, м.Мостиська,
вул. Я.Мудрого, буд. 111
Ідентифікаційний код: 41064034
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Мостиський р-н, с.Пнікут, вул. Миру, буд. 26
Львівська обл., Мостиський р-н, м.Мостиська, вул. Ярослава Мудрого, буд. 11
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

51 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ПЕРШИЙ
ОДЕСЬКИЙ
ПРИВАТНИЙ
ЦЕНТР"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Дюківська, буд. 5, прим. 3Н
Ідентифікаційний код: 42099534
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, дитяча
стоматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, алергологія, дитяча алергологія,
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рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Дюківська, буд. 5, прим. 3Н
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/27-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

52 ФОП Єрещенко Тетяна Сергіївнам
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Іцхака Рабіна, буд. 4, кв. 82
Ідентифікаційний код: 2879610327
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія, ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Катерининська, буд. 37
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

53 ФОП Шведченко Антал Станіславович
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Ізюм, вул, Зарічна, буд. 11А
Ідентифікаційний код: 3301904658
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Ізюм, просп. Незалежності, буд. 48
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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54 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Білопільський р-н, смт Миколаївка,
вул. Поповича, буд. 33
Ідентифікаційний код: 42275983
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Луциківка, вул. Вигін, буд. б/н
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Веселе, вул. Центральна, буд. 8
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Калинівка, вул. Молодіжна, буд. 8
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Курасове, вул. Калинова, буд. 5
Сумська обл., Білопільський р-н, смт Миколаївка, вул. Поповича, буд. 33
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Марківка, вул. Шкільна, буд. 7
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Бобрик, вул. Кондюшенка, буд. 5
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Валіївка, вул. Лугова, буд. 15
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Комарицьке, вул. Центральна, буд. 14
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Тучне, вул. Центральна, буд. 26
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Ганнівка-Тернівська, вул. Шкільна, буд. 3
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Товста, вул. Миру, буд. 34
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Супрунівка, вул. Центральна, буд. 23
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Сушилине, вул. Молодіжна, буд. 6
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Верхосулка, вул. Миру, буд. 54
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/33-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

55 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТОМАШПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль,
вул. Ігоря Гавлилюка, буд. 133
Ідентифікаційний код: 36331552
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю
акушерство
і
гінекологія,
анестезіологія,
бактеріологія,
дерматовенерологія, дитяча стоматологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія,
клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, наркологія,
неврологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія,
ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія,
рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, урологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа,
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акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), медична
статистика, рентгенологія, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Ігоря Гаврилюка, 27
Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Ігоря Гаврилюка,
буд.133
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/35-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

56 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
ВИТВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с.Кальне,
вул. Шевченка, буд. 134
Ідентифікаційний код: 41410274
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Церківна, вул. О. Довбуша, буд.1
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Розточки, вул. Шевченка, буд.146
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Слобода-Болехівська,
вул. Шевченка, буд.150
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Липа, вул. Шевченка, буд.21
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с.Станківці, вул. Дорошенка, буд.84
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Витвиця, вул. З.Красівського, буд.63 В
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Кальна, вул. Шевченка, буд.134
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Лужки, вул. Я.Лесіва, буд.23
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/36-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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57 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Семена Палія, буд. 83, корпус 1
Ідентифікаційний код: 39040240
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Семена Палія, буд.83, корпус 1
м.Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд.59/1
м.Одеса, вул. Академіка Заболотного, 32-А
м.Одеса, вул. Академіка Заболотного, 58
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/37-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

58 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. П.Орлика, буд. 4
Ідентифікаційний код: 22331468
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, неонатологія, педіатрія,
дитяча хірургія, дитяча нейрохірургія, дитяча урологія, функціональна діагностика,
ультразвукова діагностика, дитяча офтальмологія, дитяча нефрологія, дитяча
алергологія, дитяча пульмонологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча отоларингологія,
дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, торакальна хірургія, дитяча
гематологія, дієтологія, дитяча стоматологія, ендоскопія, рентгенологія, дитяча
анестезіологія,
фізіотерапія,
рефлексотерапія,
дитяча
гінекологія,
дитяча
дерматовенерологія, дитяча гастроентерологія, дитяча ендокринологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лабораторна імунологія, бактеріологія,
епідеміологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Пилипа Орлика, буд.4
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/38-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "РОША"
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Горіхівська, буд. 3
Ідентифікаційний код: 33628165
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика, організація і управління охороною здоров'я,
терапія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна
справа (клініка), сестринська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Чернівці, вул. Борщівська, буд.4
м.Чернівці, вул. Горохівська, буд.3
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/39-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

60 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"

"ІЗЮМСЬКА

МІСЬКА

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Ізюм, вул. Покровська, буд. 24
Ідентифікаційний код: 42087665
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія,
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Ізюм, вул. Покровська, буд. 24
Харківська обл., м.Ізюм, вул. Пушкінська, буд. 29/пров. Олександрівський, буд. 2
Реєстраційне досьє від 18.10.2018 № 1810/40-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 60 справ

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги
Бондар В.Є. (044) 200 08 17

Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ

