ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
01.11.2018 № 1995

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ФОП Гавшина Юлія Анатоліївна
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Покотилівка,
вул. Леваневського, буд. 15
Ідентифікаційний код: 3155905529
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Роганська, буд. 3
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 01/1910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 Галдзицька Тетяна Михайлівна
Місцезнаходження: Луганська обл., Кремінський р-н, м.Кремінна,
вул. Шевченко, буд. 26, кв. 14
Ідентифікаційний код: 2153014948
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Луганська обл., Кремінський р-н, м. Кремінна, пров. Дружби, буд. 7
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 01/2210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 Нечай Катерина Василівна
Місцезнаходження: Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Степове, вул. Широка,
буд. 17, кв. 3
Ідентифікаційний код: 3120106623
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пр. Олександрівський, буд. 73
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 01/2410-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)

4 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ДУБЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Верба, вул. Грушевського,
буд. 27
Ідентифікаційний код: 38426200
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія,
акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Варковичі, вул. Шевченка 14
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Збитин, вул. Ковалівська 1
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Дитиничі, вул. Шкільна 2
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Клюки, вул. Набережна 50
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Судобичі, вул. Ковальова 4
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Бортниця, вул. Меліораторів 17
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Кривуха, вул. Галія 6
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Малі Сади, вул. Центральна 2
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Великі Сади, вул. Миру 3
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Дядьковичі, вул. Нова 5
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба, вул. Грушевського, 27
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Повча, вул. Колгоспна 6
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Довге Поле, вул. Центральна 92
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Жорнів, вул. Центральна 32
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Переросля, вул. М. Дрогобицького 1
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Плоска, вул. Шкільна 2
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Бондарі, вул. Нагорянська 11
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Клинці, вул. Радянська 1
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Грядки, вул. Центральна 21
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Залужжя, вул. Центральна 44
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Майдан, вул. Ковпака 14
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тростянець, вул. Кругла 24
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Придорожне, вул. Рикуна 2
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Олибів, вул. Шевченка 19
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Кам’яна Верба, вул. Центральна 42
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Квітневе, вул. Жовтнева 3
Рівненська обл., Дубенський р-н, Семидуби, вул. Черипанських 8
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Сатиїв, вул. Млинівська 17
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Івання, вул. Колгоспна 7
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Соснівка, вул. Анастасії Мороз
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Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Копани, вул. 1 Травня 44
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Зелений Гай, вул.Рівненська 1
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мильча, вул. Глибока 4
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Крилів, вул. Б. Хмельницького 1
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Озеряни, вул. Шевченка 48
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Кам’яниця, вул. Шевченка 95
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Турковичі, вул. Шевченка 30
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Підлужжя, вул. Шевченка 22
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Львівська 21
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Стара Носовиця, вул. Кременецька 110
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Софіївка, вул. Центральна 1 А
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Стовпець, вул. Зелена 2
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Пирятин, вул. Квітнева 6
Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Здовбиця, вул. Ватутіна 7
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 01/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 ГОРБАНІВСЬКИЙ
ВІЙНИ ТА ПРАЦІ

ГЕРІАТРИЧНИЙ

ПАНСІОНАТ

ВЕТЕРАНІВ

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Сільськогосподарська, буд. 21
Ідентифікаційний код: 13962350
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, психіатрія,
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Сільськогосподарська, буд. 21
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 02/1910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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
ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1" ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 75
Ідентифікаційний код: 24275931
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, ортопедична стоматологія, рентгенологія, медична статистика
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за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 75
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 02/2210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Білик Зінаїда Михайлівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка,
вул. Зелена, буд. 37
Ідентифікаційний код: 2366506446
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Могилів, вул. Харківська, буд. 20,
каб. 13
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 03/1910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 Квак Олександр Іванович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Дніпровські пороги, буд. 15, кв. 14
Ідентифікаційний код: 2307804794
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Михайла Гончаренка, буд. 21, прим. 46
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 03/2210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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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9 ФОП Бадій Мирослав Володимирович
Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, вул. Шолуденка,
буд. 6-Г, кв. 83
Ідентифікаційний код: 2973211754
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, просп. Шевченка, буд. 2-Д, прим. 382
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 03/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 ГАДЯЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Гадяч, вул. Тельмана, буд. 8
Ідентифікаційний код: 03189201
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Гадяч, вул. Тельмана, буд.8
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 04/1910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 ГОРОХІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м.Горохів, вул. Паркова,
буд. 22
Ідентифікаційний код: 03188211
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, психіатрія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Паркова, буд. 22
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 04/2210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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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12 ФОП Мігутін Роман Вікторович
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Металургів, буд. 67
Ідентифікаційний код: 3093103614
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Покровськ, вул. Франка, буд. 3
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 04/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

13 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СКОЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
СКОЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Сколівський р-н, м.Сколе, вул. Героя Олега
Ушневича, буд. 29
Ідентифікаційний код: 42140021
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
медична статистика, сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Тухля, вул. І. Франка, буд. 109
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Лавочне, вул. Шевченка, буд. 23
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Сопіт, вул. Шевченка, буд. 59
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Нижнє Синьовидне, вул. Д.Галицького, буд. 18
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Коростів, вул. Л.Українки, буд. 77 а
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Урич, вул. Шевченка, буд. 184
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Плав’я, вул. Вадрусівка, буд. 56
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Орів, вул. Шевченка, буд. 425
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Погар, вул. О.Кобилянської, буд. 17
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Труханів, вул. Л. Українки, буд. 1
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Підгородці, вул. Миру, буд. 21
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Завадка, вул. Шевченка, буд. 70
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Верхнячка, вул. Шевченка, буд. 121
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Орява, вул. Довженка, буд. 13
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Ямельниця, вул. Нижній Кінець, буд. 56
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Жупани, вул. Галицька, буд. 77
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Крушельниця, вул. Б. Хмельницького,
буд. 121
Львівська обл., Сколівський р-н, с.м.т. Верхнє Синьовидне, вул. С. Стрільців, буд. 59
Львівська обл., Сколівський р-н, м. Сколе, вул. Героя Олега Ушневича, буд. 29
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Тухолька, вул. Зелена, буд. 2
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Мита, вул. І.Франка, буд. 25
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Риків, вул. І.Франка, буд. 46
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Тернавка, вул. І.Франка, буд. 80
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Львівська обл., Сколівський р-н, с. Зимівки, вул. Шевченка, буд. 77
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Корчин, вул. Коновальця, буд. 33
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Пшонець, вул. Зелена, буд. 6
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Опорець, вул. Шевченка, буд. 112
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Хітар, вул. Шевченка, буд. 191 а
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Сухий Потік, вул. Джерельна, буд. 41
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Сможе, вул. Шевченка, буд. 76
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Задільське, вул. І.Франка, буд. 337
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Нагірне, вул. Шевченка, буд. 33
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Гребенів, вул. Шевченка, буд. 34
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Криве, вул. І.Франка, буд. 32
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Козьова, вул. Європейська, буд. 46
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Кам’янка, вул. І.Франка, буд. 37
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Кальне, вул. Шевченка, буд. 35
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Росохач, вул. Шевченка, буд. 72
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Долинівка, вул. Л. Українки, буд. 43
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Головецько, вул. Шевченка, буд. 46
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Довжки, вул. Шевченка, буд. 57
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Побук, вул. Л. Українки, буд. 31
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Орявчик, вул. Ростока, буд. 48
Львівська обл., Сколівський р-н, с. Климець, вул.. Л. Українки, буд. 50
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 05/1910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 Шеремета Роман Петрович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул. Хвильового,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 3485006019
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Бучацький р-н, м. Бучач, вул. Генерала Шухевича, буд. 48
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 05/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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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15 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Теремнівська, 100
Ідентифікаційний код: 38592741
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, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа,
медична статистика
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Луцький р-н, с. Лище, вул. Центральна, 81
Волинська обл., Луцький р-н, с. Охотин, вул. Лісова, 18
Волинська обл., Луцький р-н, с. Одеради, вул. Центральна, 1а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Оздів, вул. Ветеранів,38
Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Теремнівська, 100
Волинська обл., Луцький р-н, смт Торчин, вул. Незалежності, 57
Волинська обл., Луцький р-н, смт Рокині, вул. Шкільна, 5
Волинська обл., Луцький р-н, с. Баїв, вул. Перемоги,35
Волинська обл., Луцький р-н, с. Підгайці, вул. Шкільна 24а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Промінь, вул. Ветеранів,5а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Лаврів, вул. Миру, 1 А
Волинська обл., Луцький р-н, с. Забороль, вул. Володимирська,31
Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська,63Г
Волинська обл., Луцький р-н, с. Білосток, вул. Шкільна,3
Волинська обл., Луцький р-н, с. Боратин, вул. Центральна,2А
Волинська обл., Луцький р-н, с. Антонівка, вул. Центральна, 56
Волинська обл., Луцький р-н, с. Чаруків, вул. Поштова, 26
Волинська обл., Луцький р-н, с. Суховоля, вул. Сонячна, 19
Волинська обл., Луцький р-н, с. Несвіч, вул. Центральна,53
Волинська обл., Луцький р-н, с. Шепель, вул. Миру,43а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Чаруків, вул. Вокзальна, 7
Волинська обл., Луцький р-н, с. Цеперів, вул. Луцька,33 в
Волинська обл., Луцький р-н, с. Усичі, вул. Козацька,4
Волинська обл., Луцький р-н, с.Тарасово, вул. Жовтнева, 23 а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Піддубці, вул. Вернигори, 1
Волинська обл., Луцький р-н, с. Сьомаки, вул. Центральна, 12
Волинська обл., Луцький р-н, с. Полонка, вул. Перемоги, 13
Волинська обл., Луцький р-н, с. Садів,вул. Незалежності, 54
Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Вишнева, 12
Волинська обл., Луцький р-н, с. Романів, вул. Молодіжна, 14 а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Ратнів, вул. Шевченка,4
Волинська обл., Луцький р-н, с. Радомишль, вул. Рокинська,7а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Сирники, вул. Конякіна, 10
Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Східна, 40
Волинська обл., Луцький р-н, с. Голишів, вул. Січових Стрільців, 13
Волинська обл., Луцький р-н, с. Гараджа, вул. Вишнева,83
Волинська обл., Луцький р-н, с. Гать, вул. Дружби Народів, 32а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Городище 1, вул. Миру,80
Волинська обл., Луцький р-н, с. Городище 2, вул. Шкільна,35
Волинська обл., Луцький р-н, с. Озеряни, вул. Жовтнева, 23а
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Волинська обл., Луцький р-н, с. Воютин, вул. Радянська, 1
Волинська обл., Луцький р-н, с. Новокотів, вул. Центральна 23а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Коршів, вул. Л.Українки, 76
Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Медична,23
Волинська обл., Луцький р-н, с. Коршовець, вул. Садова,5
Волинська обл., Луцький р-н, с. Княгининок, вул. Соборна, 108
Волинська обл., Луцький р-н, с. Баківці, вул.Червоного Хреста, 12а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Милуші, вул. Тарасова,50
Волинська обл., Луцький р-н, с.Мстишин, вул. Жовтнева,9
Волинська обл., Луцький р-н, с. Новостав, вул. Вишнева, 1
Волинська обл., Луцький р-н, с. Буків, вул. Селищна,20
Волинська обл., Луцький р-н, с. Боголюби, вул. 40-р. Перемоги, 57
Волинська обл., Луцький р-н, с. Богушівка, вул. Миру, 14 а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Ботин, вул. Центральна, 33а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Крупа, вул. Центральна, 13
Волинська обл., Луцький р-н, с. Брище, вул. Миру,54
Волинська обл., Луцький р-н, с. Буяни, вул. Л.Українки,2
Волинська обл., Луцький р-н, с. Вербаїв, вул. Дружби Народів,35
Волинська обл., Луцький р-н, с. Верхи, вул. Радянська,35
Волинська обл., Луцький р-н, с. Верхівка, вул. Миру,21
Волинська обл., Луцький р-н, с.Веселе, вул. Торчинська,5
Волинська обл., Луцький р-н, с. Великий Омеляник, вул. Нагірна, 33
Волинська обл., Луцький р-н, с. Вигуричі, вул. Центральна, 16 а
Волинська обл., Луцький р-н, с. Воротнів, вул. 17 Вересня,64
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 06/1910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

16 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"

"ЛУЦЬКИЙ

ЦЕНТР

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Волі, буд. 66-А
Ідентифікаційний код: 20122722
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія,
ортопедія і травматологія, акушерство і гінекологія, рентгенологія, стоматологія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, хірургія, клінічна лабораторна
діагностика, урологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа,
рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, пр-т Волі, 66-а
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Привокзальна, 13
Волинська обл., Луцький р-н, с. Хорохорин, вул. Незалежності, 44
Волинська обл., Луцький р-н, с. Сарнівка, вул. О. Козачук, 1
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 06/2210-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)

17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"ОБЛАСНИЙ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ
ДИСПАНСЕР №3"
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Таранівське шосе,
буд. 70
Ідентифікаційний код: 24342780
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, епідеміологія, інфекційні хвороби, дитяча
фтизіатрія, фтизіатрія, акушерство і гінекологія, рентгенологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа
(клініка), лабораторна справа (гігієна), рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Таранівське шосе, буд. 70
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 06/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

18 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ № 2"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Кузнецька, буд. 1
Ідентифікаційний код: 24664147
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, лікувальна
фізкультура, фізіотерапія, дитяча неврологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Кузнецька, буд.1
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 07/2210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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19 ФОП Руда Людмила Петрівна
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Костромська, буд.19, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2626903125
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія, акушерство і гінекологія, терапія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Рівне, вул. Костромська, буд. 41
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 07/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

20 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"ОБЛАСНИЙ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ
ДИСПАНСЕР №5"
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Куп'янськ, просп. Конституції, буд. 101
Ідентифікаційний код: 26148361
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча фтизіатрія, фтизіатрія,
рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), рентгенологія, медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Куп'янськ, пр-т Конституції, 101
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 08/2210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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
"НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Нововолинськ, просп. Перемоги, буд. 7
Ідентифікаційний код: 42486365
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., смт Благодатне, вул. Перемоги, буд.20
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Волинська обл., м.Нововолинськ, пр-т Перемоги, буд.7
Волинська обл., м.Нововолинськ, 5-й мікрорайон, буд.6
Волинська обл., м.Нововолинськ, р-т Дружби, буд.19
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 08/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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
"КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, м. Кам'янкаДніпровська, вул. Набережна, буд. 130
Ідентифікаційний код: 38600720
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, м. Кам'янка-Дніпровська,
вул. Промислова, буд. 12
Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, с. Іванівка, вул. Садова, буд. 1
Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, м. Кам'янка-Дніпровська,
вул. Набережна, буд. 130
Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, с. Благовіщенка, вул. Зоряна, буд. 92
Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, с. Новодніпровка,
вул. Савушкіна, буд. 90
Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, с. Велика Знам'янка,
вул. Гоголя, буд. 66
Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, с. Велика Знам'янка,
вул. Центральна, буд. 335
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 08/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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23 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ
ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. М.Бірюзова, буд. 53
Ідентифікаційний код: 08804689
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. М.Бірюзова, буд. 53
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 09/2210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

24 ФОП Рудь Ольга Миколаївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Сагайдачного, буд. 6-В, кв. 3
Ідентифікаційний код: 2177025680
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортодонтія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд. 75
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 09/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 КП "ПРИВІЛЬНЕНСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" ПРИВІЛЬНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Привільне, вул. Шкільна,
буд. 5
Ідентифікаційний код: 41740461
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна
справа, акушерська справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Привільне, вул. Шкільна, буд. 5
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 10/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800

14
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

26 ТОВАРИСТВО
"ВИАЛОНА"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4
Ідентифікаційний код: 41313949
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, неврологія,
отоларингологія, офтальмологія, хірургія, наркологія, психіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 11/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА № 18" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Миру, буд. 11
Ідентифікаційний код: 02003853
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, бактеріологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика, неврологія, онкологія, ортопедія і травматологія,
терапевтична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(гігієна), медична статистика, санологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Миру, буд. 11
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 12/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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

28 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СЕМЕНІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
"СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Семенівський р-н, м. Семенівка,
вул. Лікарняний Хуторок, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38423042
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
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Лосівка, вул. Партизанська, 43
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Іванівка, вул. Центральна, 87
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Карповичі, вул. Центральна, 94
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Миколаївка, вул. Семенівська, 34
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Перемоги, б/н
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Олександрівка, вул. Чапаєва, 2
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Орликівка, вул. Гута, 1
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Кути, вул. Заводська, 15
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Тополівка, вул. Перемоги, б/н
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Стара Гутка, вул. Шевченка, 2
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Тимоновичі, вул. Перемоги,2
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Медведівка, вул. Лісова,2
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Чорний Ріг, вул. Голуба, 52
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Хотіївка, вул. Озерна, 53
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Угли, вул. Вокзальна, 44
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Машове, вул. Лікарняна, 5
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Прогрес, вул. Нова,21
Чернігівська обл., Семенівський р-н, м.Семенівка, вул. Лікарняний Хуторок,2
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Архипівка, вул. 1 Травня, 116
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Жадове, вул. 40р. Перемоги, 1
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Костобоброво, вул.Новий план, б/н
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Леонівка, вул. Садова,5
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Галаганівка, вул. Шевченка, б/н
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Жадове, вул. Кірова, 25
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Довжик, вул. Центральна, 49
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Янжулівка, вул. Гагаріна, 21а
Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Погорільці, вул.Коцюбинського, 25
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 14/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА
ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ЛАЗЕРІНІ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Лермонтовська, буд. 26
Ідентифікаційний код: 42140592
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія,
ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина, хірургія, терапія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справаза місцем провадження
діяльності
м.Київ, вул. Пимоненка Миколи, буд. 4
м.Харків, вул. Лермонтовська, буд. 26
м.Харків, пр. Свободи Людвіга, буд. 34
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 15/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Незалежності, буд. 13
Ідентифікаційний код: 02003563
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, гематологія, генетика
медична, дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитяча гінекологія, дитяча
офтальмологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча неврологія, дитяча нейрохірургія,
дитяча патологічна анатомія, дитяча хірургія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія,
імунологія, клінічна імунологія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних
станів, медична психологія, неврологія, нейрохірургія, неонатологія, онкохірургія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія,
проктологія, професійна патологія, психіатрія, психотерапія, психофізіологія,
пульмонологія, рентгенологія, ревматологія, рефлексотерапія, стоматологія, судинна
хірургія, сурдологія, терапія, терапевтична стоматологія, токсикологія, торакальна хірургія,
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, хірургія серця і магістральних судин; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
сестринська справа (операційна), лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (патологія),
акушерська справа,
рентгенологія, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Незалежності, буд. 13
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 16/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

31 ФОП Павленко Єгор Михайлович
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Поліни Осипенко, буд. 2-А, кв. 4
Ідентифікаційний код: 3283403490
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Чернігів, пр. Перемоги, буд. 147
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 16/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

32 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ОБЛАСНА

Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Київська, буд. 78 Г
Ідентифікаційний код: 02000010
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія, бактеріологія,
гастроентерологія, гематологія, дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дієтологія,
ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, комбустіологія, неврологія, нефрологія, організація і управління охороною
здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія,
проктологія, професійна патологія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія,
рефлексотерапія, стоматологія, судинна хірургія, сурдологія, терапія, підліткова терапія,
торакальна хірургія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія, хірургія серця і магістральних судин; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (патологія), лікувальна справа, медична статистика, рентгенологія,
сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Рівне, вул. Київська, буд. 78-Г
Рівненська обл., м.Сарни, вул. Ярослава Мудрого, буд.3
Рівненська обл., м.Радивилів, вул. Садова, буд.4
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 17/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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33 ФОП Зленко Олександр Іванович
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Незалежності, буд. 15, кв. 211
Ідентифікаційний код: 2929214993
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Чернігів, пр. Перемоги, буд. 147
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 17/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 Романушко Сергій Євгенович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 37А, кв. 3
Ідентифікаційний код: 2875805759
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 22
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 18/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Костюк Андрій Дмитрович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ново-Пирогівська, буд. 25, кв. 16
Ідентифікаційний код: 2899903772
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія.
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Деміївська, буд. 13 (секція 16), нежитлове приміщення №5н-6
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 18/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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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36 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ДОПОМОГИ
АРЦИЗЬКОЇ

Місцезнаходження: Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Добровольського, буд.
5
Ідентифікаційний код: 38661186
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, організація і управління
охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Новохолмське, вул. Зернова, буд. 5
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Нові Каплани, вул. Новоселів, буд. 67
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Мирнопілля, вул. Центральна, буд. 113
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Веселий Кут, вул. Кутузова, буд. 154
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Долинівка, вул. Богданова, буд. 44
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Павлівка, вул. Центральна, буд. 97
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Надеждівка, вул. Центральна, буд. 36
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Пряма Балка, вул. Покровська, буд. 59
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Острівне, вул. Бурлака Волканова, буд. 179
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Новоіванівка, вул. Електрична, буд. 20
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Вознесенівка Перша, вул. 28 червня, буд. 79
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Кам`янське, вул. Бориса Топора, буд. 46 а
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Теплиця, вул. Центральна, буд. 91
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Делень, вул. Торгівельна, буд. 2
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Главань, вул. Бессарабська, буд. 57
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Виноградівка, вул. 8 Березня, буд. 84
Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Калмикова, буд. 16 а
Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Пушкіна, буд. 4
Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Добровольського, буд. 5
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Холмське, вул. Шевченко, буд. 15
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Зелена Балка, вул. Миру, буд. 20
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Задунаївка, вул. Миру, буд. 62 б
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Плоцьк, вул. Дружби, буд. 44
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Роща, вул. Мічуріна, буд. 5
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Вишняки, вул. 28 червня, буд. 50
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Новоселівка, вул. Шевченко, буд. 70
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Садове, вул. Акімова, буд. 86
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Василівка, вул. Шкільна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 19/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 КАМ'ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №3"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Свободи, буд. 20 А
Ідентифікаційний код: 37906491
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, хірургія, ортопедія і травматологія, неврологія, отоларингологія,
урологія, сурдологія, дитяча ендокринологія, алергологія, дитяча алергологія, акушерство і
гінекологія, дитяча гінекологія, дитяча кардіоревматологія, клінічна лабораторна
діагностика, офтальмологія, дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, дитяча
отоларингологія, дитяча хірургія, дитяча ортопедія і травматологія, дитячі інфекційні
хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, ультразвукова діагностика, функціональна
діагностика, професійна патологія, фізіотерапія, сексопатологія, рентгенологія, психіатрія,
інфекційні хвороби, педіатрія, генетика медична, дерматовенерологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, лабораторна справа
(клініка), рентгенологія, сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Свободи, буд. 20А
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Дальня, буд. 3
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Освітня, буд. 12
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Сергія Слісаренка, буд. 3Е
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Аношкіна, буд. 7В
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Гімназичний, буд. 65
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Івана Сірка, буд. 5
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 19/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

38 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ГАЙВОРОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, м. Гайворон,
площа Героїв Майдану, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38817188
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Тургенєва, буд. 2
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Березівка, вул. Лесі Українки, буд. 40а
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Чемерпіль, вул. Миру, буд. 4
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Солгутове, вул. Вишнева, буд. 15
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Жакчик, вул. Молодіжна, буд. 6
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Тополі, вул. Шкільна, буд. 13
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Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Соломія, вул. Преображенська, буд. 23а
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Червоне, вул. 70-річчя Перемоги, буд. 52
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Хащувате, вул. Філатова, буд. 3
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, смт. Сальково, вул. Пушкіна, буд. 37
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, м. Гайворон, площа Героїв Майдану, буд. 3
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Соборна, буд.5
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Мощене, вул. Василя Стуса, буд. 15
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Таужне, вул. 8 Березня, буд. 3
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, м. Гайворон, площа Героїв Майдану, буд. 3
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Покровське, вул. Центральна, буд. 72
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Могильне, вул. Святопокровська, буд.73
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Вікнине, вул. Шевченка, буд. 3
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Бандурове, вул. Лесі Українки, буд. 67
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Берестяги, вул. Шевченка, буд. 11
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Бугове, вул. Івана Корченка, буд. 71
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Долинівка, вул. Незалежності, буд. 89
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Бандурове, вул. Кобзаря, буд. 115
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с. Казавчин, вул. Шкільна, буд. 4
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 1910/01-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)

39 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВГОРОДСІВЕРСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, м. НовгородСіверський, вул. Шевченка, буд. 17
Ідентифікаційний код: 38584715
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Бирине, вул. Слобідська, буд. 1
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Гірки, вул. Зелена, буд. 2
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Вороб’ївка, вул. І.В. Буяльського,
буд. 37
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Бучки, вул. 1 травня, буд. 4
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Будо-Вороб’ївська, вул. Лісова, буд. 1
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Блистова, вул. Б.Хмельницького,
буд. 51
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, м. Новгород-Сіверський,
вул. Шевченка, буд. 17
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Грем’яч, вул. Миру, буд. 190
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Фаївка, вул. Паньківка, буд. 29-а
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Орлівка, вул. Шевченка, буд. 66
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Юхнове, вул. Шкільна, буд. 308-а
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Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Попівка, вул. Центральна, буд. 6
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Шептаки, вул. О.П. Довженка, буд. 8
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Чайкине, вул. Кучми, буд. 26
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Троїцьке, вул. Центральна, буд. 36
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Дігтярівка, вул. Покровська, буд. 50
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Стахорщина, вул. Селянська, буд. 62
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Смяч, вул. Дружби, буд. 30
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Слобідка, вул. Шевченка, буд. 94
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Студинка, вул. 1 Травня, буд. 44
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Пушкарі, вул. Шарпила, буд. 3-а
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Кам’янська Слобода,
вул. Центральна, буд. 19
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Полюшкине, вул. 1 Травня, буд. 24
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Печенюги, вул. Центральна, буд. 79
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Мурав’ї, вул. Набережна, буд. 132
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Мамекине, вул. Центральна, буд. 55
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Лісконоги, вул. Центральна, буд. 14-а
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Лизунівка, вул. Нова, буд. 21
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Ларинівка, вул. Нерушівка, буд. 4-а
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Кудлаївка, вул. Лугова, буд. 14
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Комань, вул. Ушинського, буд. 10-б
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Рогівка, вул. Монастирська, буд. 5
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 1910/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

40 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці,
вул. Сагайдачного, буд. 77
Ідентифікаційний код: 36750153
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Оселівка, вул. Центральна, 3
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Ленківці, вул. Макарівська, 10
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Середня Слобода, вул. Гайдейська, 31
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Берново, вул. Головна, 43
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Росошани, вул. Центральна, 40
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Перківці, вул. Головна, 1
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Подвір’ївка, вул. Центральна, 4
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Бузовиця, вул. Центральна, 28
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Нелипівці, вул. Заводська, 13
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Бурдюг, вул. Центральна, 28
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Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Лівинці, вул.Садова, 2-а
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Комарів, вул. Головна, 15
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Іванівці, вул. Ольги Кобилянської, 20
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Зелена, вул. Зайнчківського, 8
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Бабино, вул. Шевченка, 16
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Сагайдачного,
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Новоселиця, вул. Головна, 66
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Коновка, вул. Центральна, 20а
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Путрено, вул. Центральна, 1
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Верхня Слобода, вул. Головна,1
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Нагоряни, вул. Головна, 32
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Михайлівка, вул. Василова, 26а
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Мошанець, вул. Колгоспна, 1
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Браїлівка, вул. Ентузіастів, 6
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Кроква, вул. Травнева, 25
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Козиряни, вул. Центральна, 26
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Дністрівка, вул. Центральна, 27
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Грушівці, вул. Центральна, 22
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Вороновиця, вул. Головна, 1
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Вовчинець, вул. Головна, 3
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Вартиківці, вул. Головна, 1
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Лукачани, вул. Головна, 40
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 1910/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

41 ФОП Цапенко Володимир Іванович
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Михайла Грушевського, буд. 95, кв. 33
Ідентифікаційний код: 1986002377
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургія
за місцем провадження діяльності
м.Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 32
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 1910/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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42 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІЛЕНЬКІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н, с.Біленьке, вул. Центральна,
буд. 25А
Ідентифікаційний код: 41428779
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, акушерство і гінекологія, терапевтична стоматологія, педіатрія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа,
лабораторна справа (клініка), акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Мар'ївка, вул. Шкільна, буд. 30
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Лисогірка, вул. Центральна, буд. 8
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Смоляне, вул. Центральна, буд. 29
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Біленьке, вул. Центральна, буд. 25А
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Канівське, вул. Щаслива, буд. 1Б
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 1910/06-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)

43 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ЗАПОРІЗЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ №1"

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 88
Ідентифікаційний код: 38969725
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, пр-т Соборний, буд.88
м.Запоріжжя, вул. Поштова, буд.32-А
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 1910/07-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)
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44 УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бережанська, буд. 7
Ідентифікаційний код: 33945469
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, наркологія,
психіатрія, неврологія, терапія, отоларингологія, офтальмологія, акушерство і гінекологія,
урологія, ультразвукова діагностика, дерматовенерологія, хірургія, ортопедія і
травматологія,
гастроентерологія,
ендокринологія,
терапевтична
стоматологія,
функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
психофізіологія, фізіотерапія, професійна патологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна
справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Бережанська, 7
м.Київ, вул. Генерала Наумова, 13
м.Київ, вул. Олеся Гончара, 55А
Реєстраційне досьє від 19.10.2018 № 1910/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

45 ФОП Сірко Василь Олексійович
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. П.Запорожця, буд. 48, кв. 2
Ідентифікаційний код: 2271005632
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Магістратська, буд. 76
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 20/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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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46 "КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"КОРЕЦЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
КОРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Володимирська,
буд. 14-А
Ідентифікаційний код: 38645269
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Сторожів, вул.Центральна, буд. 57
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Дерманка, вул.Шевченка, буд. 8
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Весняне, вул.Корецька, буд. 81
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Гвіздів, вул. Молодіжна, буд. 7
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Жадківка, вул.Центральна, буд. 16
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Морозівка, вул.Шкільна, буд. 6
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Ганнівка, вул.Ганнівська, буд. 48
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Річки, вул.Шевченка, буд. 17
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Копитів, вул.Шкільна, буд. 4
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Козак, вул.А.Кононюка, буд. 53
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Калинівка, вул.Центральна, буд. 18а
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Устя, вул. Тополева, буд. 2
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Забара, вул.Калинівська, буд. 15-а
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Сапожин, вул.Центральна, буд. 35
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Старий Корець, вул.Миру, буд. 46
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Новий Корець, вул.Незалежності, буд. 32а
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Франкопіль, вул.Шевченка, буд. 13
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Головниця, вул.Центральна, буд. 6
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Іванівка, вул.Молодіжна, буд. 10-а
Рівненська обл., Корецький р-н, м.Корець, вул.Володимирська, буд. 14-а
Рівненська обл., Корецький р-н, с.В.Клецька, вул. Центральна, буд. 4
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Топча, вул.Зелена, буд. 13-а
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Залізниця, вул.Центральна, буд.18а
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Харалуг, вул.Шкільна, буд.1
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Коловерти, вул.Центральна, буд. 22
Рівненська обл., Корецький р-н, с.В.Межирічі, вул. Грушевського, буд. 103
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Світанок, вул.Шкільна, буд. 55
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Березівка, вул.Центральна, буд. 41а
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Бранів, вул.Грушевського, буд. 1
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Крилів, вулиця Молодіжна, буд. 9-а
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Стовпин, вул.Шкільна, буд. 17
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Жорнівка, вул.Л.Українки, буд. 1
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Колодіївка, вул.Шкільна, буд. 35а
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Користь, вул.Київська, буд. 49
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Даничів, вул.Короленка, буд. 2
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Самостріли, вул.Центральна, буд. 6
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Городище, вул.Шкільна, буд. 48
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Черниця, вул.Центральна, буд. 57
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Богданівка, вул.Центральна, буд. 9
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Бриків, вул.Набережна, буд. 1
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Рівненська обл., Корецький р-н, с.Невірків, пров.Рад, буд. 2
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Мала Совпа, вул.Церковна, буд. 9
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Щекичин, вул.Шкільна, буд. 40а
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Дивень, вул.Церковна, буд. 32а
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 21/2510-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

47 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛУБЕНСЬКА
ОБЛАСНА
СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ " ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, вул. Лісна, буд. 23
Ідентифікаційний код: 01999371
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, клінічна лабораторна
діагностика, бактеріологія, вірусологія, клінічна біохімія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа
(клініка), сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Лісна, 23
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 22/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 Щидовар Олена Леонардівна
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Жоліо Кюрі, буд. 32, гуртож.
Ідентифікаційний код: 2781915424
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Давида Ойстраха, буд. 1, кв. 39
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 2210/01-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)
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49 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ "
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Новосільна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 01985251
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю анестезіологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, інфекційні
хвороби, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія,
організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія,
психіатрія, психотерапія, психофізіологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Лапинська, буд. 49
м.Дніпро, вул. Новосільна, буд. 1
м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 6Б
м.Дніпро, вул. Мільмана, буд. 87
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 241
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 2210/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

50 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МИРНОГРАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Мирноград, вул. Соборна, буд. 20
Ідентифікаційний код: 37803420
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, офтальмологія, неврологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Мирноград, вул. Гірнична, буд. 7
Донецька обл., м.Мирноград, вул. Мухамадєєва, буд. 3/41
Донецька обл., м.Мирноград, мікрорайон "Західний", буд. 12/41
Донецька обл., м.Мирноград, мікрорайон "Молодіжний", буд. 37Б
Донецька обл., м.Мирноград, вул. Соборна, буд. 20
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 2210/04-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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51 ФОП Калина Надія Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Щербакова, буд. 13а
Ідентифікаційний код: 2769911829
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Нагірна, буд. 10, прим. 28
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 2210/07-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)

52 ФОП Корабльов Сергій Олександрович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Черняховського, буд. 49, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2692922018
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Чеська, буд. 9В
Реєстраційне досьє від 22.10.2018 № 2210/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

53 ФОП Ільтьо Оксана Василівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Болгарська, буд. 56А
Ідентифікаційний код: 2717222689
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
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Гать, вул. Головна, буд. 56А
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 23/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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
МИРОНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "МИРОНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Київська обл., Миронівський р-н, м.Миронівка,
вул. Благовіщенська, буд. 96
Ідентифікаційний код: 01994149
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство, анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча офтальмологія,
дитяча отоларингологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія,
організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, ортопедична
стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія,
проктологія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
медична статистика, сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія,
ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Пироженка, буд.5
Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Благовіщенська, буд.96
Реєстраційне досьє від 23.10.2018 № 2310/04-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)

55 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БІСКОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "БІСКОВИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Бісковичі, вул. Шкільна,
буд. 14
Ідентифікаційний код: 20764627
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика сімейна медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Бісковичі, вул. Шкільна, буд.14
Львівська обл., Самбірський р-н, с. П'яновичі, вул. Східна, буд.1
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Викоти, вул. Шкільна , буд.42
Реєстраційне досьє від 23.10.2018 № 2310/06-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)
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56 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕСЯТА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Бой-Желенського, буд. 14
Ідентифікаційний код: 01997679
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика сімейна медицина, отоларингологія, неврологія, терапевтична стоматологія, стоматологія,
рентгенологія, акушерство і гінекологія, хірургія, клінічна лабораторна діагностика,
офтальмологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Бой-Желенського, буд. 14
Реєстраційне досьє від 23.10.2018 № 2310/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 ТОВАРИСТВО
"МІКАМЕД"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Харків, проїзд Садовий, буд. 15, корп. 2, кв. 33
Ідентифікаційний код: 41991677
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, гастроентерологія, загальна
практика - сімейна медицина, кардіологія, неврологія, отоларингологія, терапія,
функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Роганська, буд. 3
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 24/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Одарченко Андрій Петрович
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 51, кв. 60
Ідентифікаційний код: 2938511832
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 92, каб. 420
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 2410/02-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)

59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
РОЗІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Розівський р-н, смт Розівка, вул. Центральна, буд.
122
Ідентифікаційний код: 38070116
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
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Листвянка, вул. Суворова, буд. 75
Запорізька обл., Розівський р-н, смт. Розівка, вул. Центральна, буд. 122
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Азов, вул. Шкільна, буд. 7
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Антонівка, вул. Молодіжна, буд. 22
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Вишнювате, вул. Центральна, буд. 32/а
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Зеленопіль, вул. Коновалова, буд. 14
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Зоря, вул. Миру, буд. 55
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Солодководне, вул. Миру, буд. 46
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Кузнецівка, вул. Миру, буд. 61
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Маринопіль, вул. Мічуріна, буд. 60
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Новомлинівка, вул. Центральна, буд. 59
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Святотроїцьке, вул. Молодіжна, буд. 25
Запорізька обл., Розівський р-н, с. Новозлатопіль, вул. Челюскінців, буд. 6
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 2410/05-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)

60 ФОП Юрчик Олександр Миколайович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Ямпільський р-н, с.Дзигівка, вул. Комінтерна,
буд. 68
Ідентифікаційний код: 3336016952
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Магістратська, буд. 156-А
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 2410/06-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)

61 ФОП Собчук Ніна Миколаївна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Миру,
буд. 10, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2110524801
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Миру, буд. 3
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 2410/07-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)

62 ФОП Добрянський Віталій Вікторович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Чагор
Ідентифікаційний код: 3009414050
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Рідківці, вул. Магалянська, буд. 2
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 25/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

63 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "САНРАЙЗ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, Вознесенський узвіз, буд. 14, офіс 16/48
Ідентифікаційний код: 42141051
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психіатрія, наркологія, організація і управління охороною здоров'я
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Жилянська, буд. 107, корп 1А, 4 поверх
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/01-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)

64 ФОП Костенко Ігор Олександрович
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Висоцького, буд. 9, кв. 41
Ідентифікаційний код: 2750211232
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Пирогова, буд.10, приміщ. №20
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

65 ФОП Інтелегатор Ігор Миколайовичм
Місцезнаходження: м.Київ, вул. К. Ареф'єва, буд. 41
Ідентифікаційний код: 2897003796
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Обухів, вул. Миру, буд. 17Ж
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

66 ФОП Шепель Ірина Ігорівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, тупік Ростовський, буд. 16
Ідентифікаційний код: 2918102424
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 2Д
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/06-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)

67 ФОП Ачкасов Михайло Олександрович
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Халтуріна, буд. 2/15
Ідентифікаційний код: 2930600953
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортодонтія.
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. А.Ахматової, буд. 30, оф. 514Б
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/07-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)

68 ФОП Савчук Анатолій Олександрович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Брацлав, вул. Орлика, буд.
10
Ідентифікаційний код: 3070607154
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Брацлав, вул. Соборна, буд. 65
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/09-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)

69 ФОП Назаренко Вадим Анатолійович
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, буд. 17,
кв. 162
Ідентифікаційний код: 2301003458
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с.Костянтинівка, вул. Соборна, буд. 95/1
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Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/10-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)

70 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Мукша
Китайгородська, вул. Матросова, буд. 30
Ідентифікаційний код: 38447428
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, неврологія; спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа,
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Руда, вул.Центральна, 7б
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Лисківці, вул.Центральна, 1
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Вихватнівці, вул.Центральна, 3в
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Демшин, вул.Михайлівська, 1
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Рогізна, вул.Центральна, 47
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Вітківці, вул.Чкалова, 11
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Дерев’яни, вул.Шкільна, 3
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Збруч, вул.ЛесіУкраїнки, 11
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Цвіклівці, вул.Центральна, 19а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Субіч, вул.Миру, 13
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Гринчук, вул.Польова, 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Ластівці,
вул.БогданаХмельницького, 4
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Сокіл, вул.Соборності, 20
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Гаврилівці, вул.Корнєєва, 56
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Рункошів, вул.Шевченка, 22
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Бровари, вул.Гагаріна, 40
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Крушанівка, вул.Садова, 74
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Суржа, вул.Перемоги, 12а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Нефедівці, вул.Миру, 73
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Чабанівка, вул.Партизанська, 12
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Гута-Чугорська, Центральна, 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Грушка, вул.Швейрхарда, 52В
Хмельницька
обл.,
Кам'янець-Подільський
р-н,
с.Залісся
Друге,
вул.БогданаХмельницького, 90
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Дубинка, вул.Перемоги, 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Гораївка, вул.Центральна, 42
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Шутнівці, вул.Подільська, 3
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Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Устя, вул.Миру, 23
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Тарасівка, вул.Гагаріна, 1
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Баговиця, вул.Колгоспна, 13а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Панівці, вул.Першотравнева, 25
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Фурманівка, вул.Центральна, 17а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Мілівці, вул.Головна, 3
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Киселівка, вул.Першотравнева, 1д
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Калачківці, вул.Шевченка, 8
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Великозалісся, вул.Олійника, 1а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Нігин, вул.Центральна, 35в
Хмельницька
обл.,
Кам'янець-Подільський
р-н,
с.Вільне,
вул. БогданаХмельницького, 22
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Лісківці, вул.Грушевського, 2б
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Кудринці, вул.О.Довженка, 12
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Слобідка-Рихтівська, вул. Лесі
Українки, 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Нагоряни, вул.Пролетарська, 23
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Завалля, вул.Збручанська, 5
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Колодіївка, вул.Центральна, 42
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Калиня, вул.Центральна, 3
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Думанів, вул.ТарасаШевченка, 9а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Врублівці, вул.Центральна, 43
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Цибулівка, вул.Михайлівка, 48
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Оленівка, вул.Молодіжна, 34а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Боришківці, вул.Шкільна, 8
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Зіньківці, вул.Соборна, 38
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Сл.-Кульчієвецька,
вул.Радгоспна, 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Кам’янка, вул.Шкільна, 6а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Сахкамінь, вул.Залізнична, 1/2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Кадиївці, вул.Шкільна, 4
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Яруга, вул.Шевченка, 6
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Княжпіль, вул.Центральна 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Китайгород, вул.Центральна, 7
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. ВеликаСлобідка,
вул.Першотравнева, 1
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Рихта, вул.Лесі Українки, 5
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, смт.Стара Ушиця, вул.Головна, 77
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Оринин, вул.Шевченка, 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Колибаївка, вул.Центральна, 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Голосків, вул.Коцюбинського, 12а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Гуменці, вул.Першотравнева, 67
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Мукша Китайгородська,
вул. Матросова, б. 30
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Кульчіївці, вул.Центральна, 33
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Подільське, вул.ІванаФранка, 15
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Довжок, вул.Смірнова, 53
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Привороття, вул.Грушевського, 4
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Жванець, вул.Центральна, 63
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Станіславівка, вул.Гагаріна, 2а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Добровілля, вул.Шевченка, 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Подоляни,
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вул.М.Грушевського, 20а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Ріпинці, вул. Богдана
Хмельницького, 43
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Чорнокозинці, вул.Замкова, 27
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Кізя, вул.40 років Перемоги, 3
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Підпилип’я, вул.40 років
Перемоги, 9а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Ніверка, вул.Шкільна, 5
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Залісся Перше,
вул.Грушевського, 46а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Ходорівці, вул.Шевченка, 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Колубаївці, вул.317 Дивізії, 4а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Вербка, вул.Центральна, 31
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Лисогірка, вул.Гагаріна, 5
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Шустівці, вул.Перемоги, 7
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Сл.-Гуменецька,
вул.Центральна, 18
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Супрунківці, вул.Центральна, 6
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Абрикосівка, пров.Жовтневий, 1
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Пудлівці, вул.Цеприуса, 2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Смотрич, вул.Центральна, 43
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Вільховець, вул.Гастелло, 6
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Княгинин, вул.Франка, 32
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Острівчани, пров.Шкільний, 3
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/12-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)

71 ФОП Орищич Галина Василівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Комарова, буд. 14А, кв. 7
Ідентифікаційний код: 2835513580
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія, терапія, рефлексотерапія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Медової Печери, буд. 40
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/13-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)
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72 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОСІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м.Косів,
пров. Шевченка, буд. 27
Ідентифікаційний код: 01993546
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія, педіатрія, терапія, організація і управління охороною здоров'я,
акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, бактеріологія, дитяча
гінекологія, дерматовенерологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, ендоскопія,
інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, народна та нетрадиційна медицина, наркологія, неврологія, дитяча неврологія,
нефрологія, нейрохірургія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і
травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, патологічна анатомія, психіатрія, неонатологія, дитяча психіатрія,
рентгенологія, ревматологія, медицина невідкладних станів, дитяча стоматологія,
ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, підліткова
терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургія, дитяча хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, лабораторна справа
(клініка), сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія,
ортопедична стоматологія, лабораторна справа (патологія)
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Річка
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Лючки
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Річка
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Пістинь, вул. Шкільна, 46 а
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Нижній Березів
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Микитинці
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Малий Рожин
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, пров. Шевченка, 27
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Вижній Березів
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Вербовець
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Вербовець
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Баня-Березів
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, пров. Шевченка, 27
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Кривоброди
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Бабин
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Шепіт
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Рибне, вул. Шевченка, 48
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Город
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Яворів, участок Стоянів
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Шепіт
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Черганівка
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Цуцулин
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Снідавка
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Середній Березів

40
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Трач, вул. Центр, 65 а
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Смодна
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Старий Косів
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Шешори, вул. Шевченка 93
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Соколівка, участок Горби 1 а
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Тюдів, вул. Шевченка, 391 б
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/14-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)

73 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАШІВСЬКА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Іллінецький р-н, смт Дашів, вул. Пирогова, буд. 2
Ідентифікаційний код: 41253686
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
неврологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, терапія, хірургія, клінічна
лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Іллінецький р-н, смт Дашів, вул. Пирогова, буд. 2
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/15-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)

74 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ШАРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород,
вул. В.Чорновола, буд. 9А
Ідентифікаційний код: 37337707
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна
справа, акушерська справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична
Статистика
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Михайлівка, вул. В.Котика, буд. 1
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Ярове, вул. Шевченка, буд. 1
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Семенівка, вул. Коцюбинського, буд. 105
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Мала -Деребчинка, вул. 8-Березня, буд. 18
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Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни-Лісові, вул. Гагаріна, буд 38
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Зведенівка, вул. Суворова, буд. б/н
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Стрільники, вул. Миру, буд. 20
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. М. Пирогова, буд. 17
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Юліямпіль, вул. Незалежності, буд. 1
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Садківці, вул. Горького, буд. 13
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Лопатинці, вул. Коцюбинського, буд. 3
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Плебанівка, вул. Соборна, буд. 22
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Перепільченці,вул. Героїв Майдану, буд. 43
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Федорівка, вул. Миру, буд. 145
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Юхимівка, вул. Миру, буд. 13-А
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Вербівка, вул. Нова, буд. 3
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Пеньківка, вул. Центральна, буд. 87
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Івашківці, вул. Центральна, буд. 29
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Покутино, вул. Лесі Українки, буд. 10
Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. В.Чорновола, буд. 9а
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Слобода-Шаргородська,
вул Першотравнева, буд. 13
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Гибалівка, вул Молодіжна, буд.11
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Лозова, вул Миру, буд. 1
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Писарівка, вул. Свято- Покровська, буд. 26
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Пасинки, вул. Вишнева, буд. 30
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Руданське, вул Соборна, буд. б/н
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Копистирин, вул. Сонячна, буд. 4
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Носиківка, вул. Шевченка, буд. 1
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Андріївка, вул. Центральна, буд. 13-А
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Хоменки, вул.Івана Цурканя, буд. 55
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Козлівка, вул Молодіжна, буд. 1
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Конатківці, вул Фрунзе, буд. 13
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Калитинка, вул. Пархоменка, буд. 41
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Сапіжанка, вул. Центральна, буд. 8
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Голинченці, вул. Першотравнева, буд. 1
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Джурин, вул. Свободи, буд. 13
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Сурогатка, вул Центральна, буд. 25
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Калинівка, вул Київська, буд. 1
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Теклівка, вул. Соборна, буд. 1
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деревянки, вул. Щорса, буд. 3
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Будне, вул Шкільна, буд. 3
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Політанки, вул. Суворова, буд. 46
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/16-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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75 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, смт Новомиколаївка,
вул. Комсомольська, буд. 106
Ідентифікаційний код: 38600757
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна
справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с.Трудове, вул. Трудова 3б
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с.Підгірне, вул.Центральна, 15
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с. Терсянка, вул. Центральна, 51
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с.Самійлівка, вул.Центральна 47
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с.Сторчове, вул.Центральна, 12
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, смт Новомиколаївка, вул. Соборності,106
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, смт. Тернувате, вул.Елеваторна, 12
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с. Веселий Гай, вул. Набережна,
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с.Новоіванківка, вул.Гриценка, 5
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с.Барвінівка, вул. Центральна,8
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с.Зелене, вул.Миру,6
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с.Любицьке, вул. Шкільна,4
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с.Різдвянка, вул.Центральна,31
Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, с.Софіївка, вул.Українська,3б
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/17-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)

76 ФОП Гриша Євгенія Валеріївна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Гідропаркова, буд. 15
Ідентифікаційний код: 3069016502
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Партизанське, вул. Центральна, буд. 7
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/19-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
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територіальних органів Державного казначейства)

77 ФОП Литвин Марія Станіславівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 1А, кв. 34
Ідентифікаційний код: 2797419884
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія, онкологія, дитяча дерматовенерологія, урологія,
акушерство і гінекологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, ультразвукова діагностика,
терапія, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, просп. Пушкіна, буд. 11, прим. 79
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/20-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

78 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №6"
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Шосейна, буд. 58
Ідентифікаційний код: 25375178
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, рентгенологія, ендоскопія,
дерматовенерологія, отоларингологія, офтальмологія, терапія, ортопедія і травматологія,
неврологія, хірургія, клінічна лабораторна діагностика, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка),
медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 4Б
м.Миколаїв, Мала Корениха, вул. Ольшанського, буд. 18Б/1
м.Миколаїв, вул. Дачна, буд. 5
м.Миколаїв, Велика Корениха, вул. Гарнізонна, буд. 1В
м.Миколаїв, вул. Київська, буд. 3
м.Миколаїв, вул. Шосейна, буд. 58
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/23-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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79 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОНОТОПСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Конотопський р-н, с.Попівка, вул. Миру, буд. 2
Ідентифікаційний код: 37344850
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна
справа, медична статистика, стоматологія
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Карабутове, вул. Богдана Хмельницького, 10
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Юрівка, вул. Центральна, 3
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Лебедєве, вул. Шкільна, 30
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Малий Самбір, вул. Центральна, 3
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Михайло-Ганнівка, вул. Садова, 10
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Новоселівка, вул. Клубна, 2
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Привокзальне, вул. Соснівська, 31
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Раки, вул. Заводська, 42
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Рокитне, вул. Берегова, 1
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Сарнавщина, вул. Центральна, 47
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Тулушка, вул. Молодіжна, 1
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Шпотівка, вул. Центральна, 1-а
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Коханівка, вул. Ярківська, 12
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Тернівка, вул. Садова, 11-а
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Духанівка, вул. Мальовнича, 3
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Дептівка, вул. Шкільна, 7
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Великий Самбір, вул. Дептівська, 6
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Грузьке, вул. Центральна, 1
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Вирівка, вул. Центральна, 25
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Мельня, вул. Центральна, 2
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Курилівка, вул. Зарічна, 45
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Пекарі, вул. Кооперативна, 1
Сумська обл., Конотопський р-н, смт Дубов’язівка, вул. Кооперативна, 9
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Соснівка, вул. Шкільна, 1
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Кошари, вул. Воскресенська, 8
Сумська обл., Конотопський р-н, с. В’язове, вул. Покровська, 10-а
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Присеймів’я, вул. Лікарівка, 11
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Сім’янівка, вул. Центральна, 54
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Шевченкове, вул. Миру, 1
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Землянка, вул. Центральна, 58
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Попівка, вул. Миру, 2
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Анютине, вул. Кленова, 33
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Красне, вул. Сумська, 65
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Бережне, вул. Берегова, 41
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Гути, вул. В. Кичі, 36
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Дубинка, вул. Вишнева, 1
Сумська обл., Конотопський р-н, селище Заводи, вул. Вишнева, 1
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Шаповалівка, вул. Козацької слави, 13
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Сумська обл., Конотопський р-н, с. Кузьки, вул. Шевченка, 18-а
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Салтикове, вул. Соборна, 9
Сумська обл., Конотопський р-н, с. Базилівка, вул. Шкільна, 38
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/24-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

80 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛОГОВИЙ
БУДИНОК" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. 1 Травня, буд. 172
Ідентифікаційний код: 02006610
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
онкогінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, клінічна лабораторна діагностика,
неонатологія, рентгенологія, урологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
офтальмологія, ендокринологія, кардіологія, неврологія, функціональна діагностика; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа,
сестринська справа (операційна), сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа
(клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Чернігів, вул. Пирогова, буд. 1
м.Чернігів, вул. 1 Травня, буд. 172
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/25-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)

81 ТОВАРИСТВО
"ДЕНТАЛСІТІ"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 25
Ідентифікаційний код: 41919358
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, рентгенологія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 25
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/26-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
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

82 ФОП Тодика Юлія Ігорівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Азербайджанська, буд. 2, кв. 15
Ідентифікаційний код: 2987715144
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Санаторна, буд. 12, прим. 1, літ.А
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/27-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)

83 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕРЕЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Тур'ї Ремети,
вул. Центральна, буд. 16
Ідентифікаційний код: 37916782
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с.Турички, вул. Центральна, буд. 30
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Пастілки, вул. Шевченка,буд. 2
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. П.Гута,вул. Центральна,буд. 113
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Новоселиця,буд. 27
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Мокра, буд. 60
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Маюрки, буд. 23
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Вільшинки, буд. 92
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Раково, вул. Центральна, буд. 21
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с.Тур’я-Поляна, вул. Зелена,буд. 80
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с.Тур’я-Пасіка, вул. Турянська, буд. 33
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Тур’я-Бистра, вул. Духновича,буд. 110
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Дубриничі, вул. Дружби, буд. 5
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, буд. 16
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Порошково, вул. Центральна, буд.87
Закарпатська обл., Перечинський р-н, м. Перечин, вул.Ужанська, буд. 8
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Туриця, вул. Центральна, буд. 79
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Липовець,вул. Г. Сковороди, буд. 29
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Свалявка, буд. 44/1
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/28-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)

84 ФОП Сухий Олег Ігорович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Біла, вул. Кальмуки, буд.
20
Ідентифікаційний код: 3300309314
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Шевченка, буд. 19А
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/30-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

85 ФОП Горшкова Світлана Юріївна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Азовстальська, буд. 129, кв. 31
Ідентифікаційний код: 2869511162
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
Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Миру, буд. 87а
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/33-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)

86 ФОП Сакали Рита Василівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Василя Стуса, буд. 51, кв. 100
Ідентифікаційний код: 2318512263
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Леоніда Бикова, буд. 6
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Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/34-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 на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

87 ФОП Горшков Ігор Валерійович
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Азовстальська, буд. 129, кв. 47
Ідентифікаційний код: 2689213555
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
Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Миру, буд. 87-а
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/35-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)

88 ФОП Малахова Анна Леонідівна
Місцезнаходження: м.Одеса, просп. Шевченка, буд. 33, кв. 34
Ідентифікаційний код: 3113920908
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Болгарська, буд. 38
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/36-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)

89 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУМСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "ШУМСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Шумський р-н, м.Шумськ, вул. Енергетична,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 02001216
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, організація і управління
охороною здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія,
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терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна
справа (гігієна), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медична статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Шумський р-н, м. Шумськ, вул. Енергетична, буд.1
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/37-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)

90 ФОП Грешко Ігор Іванович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, м.Рогатин,
вул. Польова, буд. 20
Ідентифікаційний код: 2631415775
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, м. Рогатин, вул. Лесі Українки, буд. 3,
кв. 1
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/38-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)

91 ФОП Пугач Дмитро Юрійович
Місцезнаходження: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Стовп'яги,
вул. Шевченка, буд. 21
Ідентифікаційний код: 2924423259
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Стовп'яги, вул. Дружби, буд. 24
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/39-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)
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92 ФОП Гейман Ірина Володимирівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 62, кв. 11
Ідентифікаційний код: 3094208605
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Науки, буд. 9
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/40-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)

93 ФОП Афанасьєва Марина Олександрівна
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Лиманка, ж/м Совіньйон,
вул. Володимирська, буд. 14
Ідентифікаційний код: 2838716906
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю отоларингологія, дитяча отоларингологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Семена Палія, буд. 103-Б
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/41-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

94 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Роздільнянський р-н, м. Роздільна,
вул. Привокзальна, буд. 15
Ідентифікаційний код: 38407455
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, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Болгарка, вул. Софіївська, буд. 41
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кам'янка, вул. Першого Травня, буд. 13
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Калантаївка, вул. Центральна, буд. 32
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Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Виноградар, вул. Центральна, буд. 196
Одеська обл., Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Привокзальна, буд. 15
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Єгорівка, вул. Садова, буд. 1
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Буцинівка, вул. Наливанного, буд. 2
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Слобідка, вул. Молодіжна,буд. 3
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Понятівка, вул. Пушкінська, буд. 69
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Марківка, вул. Будівельна, буд. 6
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Лучинське, вул. Шевченка, буд. 75
Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Лиманна, буд. 120
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кошари, вул. Лисенка, буд. 11
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. П. Каплуна, буд. 92
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Гаївка, вул. Колчагіна, буд. 54
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Новоукраїнка, вул. Крутівська, буд. 54
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Бурдівка, вул. Центральна, буд. 1
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Бецилове, вул. Б.Хмельницького, буд. 2
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Яковлівка, вул. Покровська, буд. 33
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Щербанка, вул. Шахтарська, буд. 26-а
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степове, вул. Чернишова, буд. 12
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Дружби, буд. 19
Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Лиманна, буд. 15
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Єреміївка, вул. Центральна, буд. 36
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/42-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

95 ФОП Бойчук Любов Дмитрівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Яремче, вул. Перемоги, буд. 18
Ідентифікаційний код: 3032905925
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, функціональна діагностика,
кардіологія
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 7-9
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/43-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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96 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЛЬНИЦЕПОДІЛЬСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Борщівський р-н, смт Мельнице-Подільська,
вул. Незалежності, буд. 24
Ідентифікаційний код: 40286485
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:
акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Дністрове, вул. Клубна, буд. 1
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Боришківці, вул. Центральна, буд. 77
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Білівці, вул. Головна, буд. 15
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Зелене, вул. Шевченка, буд. 25
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Кудринці, вул. Шевченка, буд. 4
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Урожайне, вул. Центральна, буд. 4
Тернопільська обл., Борщівський р-н, смт Мельниця-Подільська, вул. Незалежності,
буд. 24
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Вигода, вул. Січових Стрільців, буд. 45 А
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Дзвинячка, вул. Головна, буд. 43
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Устя, вул. Хриплів, буд. 90
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Трубчин, вул. Головна, буд. 5
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Горошова, вул. Грушевського, буд. 1
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Окопи, вул. Центральна, буд. 53
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Збручанське, вул. Центральна, буд. 1
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Латківці, вул. Верхня, буд. 34
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Дзвенигород, вул. Ринкова, буд. 58
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Вільховець, вул. Центральна, буд. 78
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Худиківці, вул. Центральна, буд. 10
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Михалків, вул. Гора, буд. 18
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Михайлівка, вул. Миру, буд. 30
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/44-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

97 ФОП Горбасан Катерина Василівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Волонтерська, буд. 54, кв. 72
Ідентифікаційний код: 3137905640
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 31
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/45-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)

98 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОКМЕД"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Софіївська
Борщагівка, пров. Оксамитовий, буд. 2
Ідентифікаційний код: 42005451
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, дитяча кардіоревматологія, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, педіатрія,
судинна хірургія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, хірургія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа
(операційна), лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, пров.
Оксамитовий, буд. 2
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/46-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

99 КОМУНАЛЬНЕ
"ПЕРВОМАЙСЬКИЙ
ДОПОМОГИ"

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Первомайський, вул. Світанкова, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38892286
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Первомайський р-н, сел.Трійчате, вулиця Харківська 2
Харківська обл., м.Первомайський, вул. Світанкова, буд. 3
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Закутнівка, вул. Миру, буд. 3
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Олексіївка, вул. Центральна, буд. 18
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Миронівка, вул. Мироніна, буд. 5
Харківська обл., Первомайський р-н, сел. Троїцьке, вул. Будівників, буд. 1
Харківська обл., Первомайський р-н, сел. Біляївка, вул. Соборна, буд. 1
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Грушине, вул. Центральна, буд. 6
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Харківська обл., Первомайський р-н, с. Ржавчик, вул. Центральна, буд. 2
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Берека, вул. Красна, буд.20а
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Дмитрівка, вул. Центральна, буд. 1
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Побєда, вул. Победівська, буд. 1
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Калинівка, вул. Партизанська, буд. 1
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Михайлівка, вул. Центральна, буд. 17
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Одрадове, вул. Центральна, буд. 59
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Єфремівка, вул. Красна, буд. 30
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Суданка, вул. Ювілейна, буд. 1а
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Верхній Бишкин, вул. Косінова, буд. 39
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Новоберецьке, вул. Задорожня, буд. 26а
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Лозівське, вул. Виноградна, буд. 2
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Картамиш, вул. Центральна, буд. 2
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Киселі, вул. Перемоги, буд. 69
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Слобідське, вул. Садова, буд. 6
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Роздолля, вул. Центральна, буд. 126
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Шульське, вул. Центральна, буд. 1
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Красне, вул. Копцова, буд. 1
Харківська обл., Первомайський р-н, с. Верхня Орілька, вул. Гагаріна, буд. 46
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/47-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

100 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗАВОДСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ" ЗАВОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт Заводське,
вул. Галицька, буд. 7
Ідентифікаційний код: 40224130
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт Заводське, вул. Галицька, буд. 7
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Угринь, вул. Козова, буд. 213А
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/48-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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101 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи
Леонтовича, буд. 92
Ідентифікаційний код: 42447462
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія, клінічна
лабораторна діагностика, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: медична статистика, медико-профілактична
справа, сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 92
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Тиманівка, вул. Незалежності, буд. 6
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Суворовське, вул. Центральна, буд. 1
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Суворовське, вул. Суворова, буд. 97
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Одая, вул. 1-го травня, буд. 29
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Дранка, вул. Молодіжна, буд. 93
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Ганнопіль, вул. Соборна, буд. 1-А
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/49-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

102 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РЕНІЙСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ РЕНІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. Дунайська, буд. 15
Ідентифікаційний код: 37565151
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Ренійський р-н, с. Лиманське, вул.Поштова,11
Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. Дунайська, 15
Одеська обл., Ренійський р-н, с.Долинське, вул. Центральна, 87
Одеська обл., Ренійський р-н, с. Плавні, вул. Шкільна, 13
Одеська обл., Ренійський р-н, с. Котловина, провул. Десантників, 4б
Одеська обл., Ренійський р-н, с. Новосільське, вул. Михайла Кокош, 35
Одеська обл., Ренійський р-н, с.Нагірне, вул. Набережна, 16
Одеська обл., Ренійський р-н, с. Орлівка, вул. Суворова, 111
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/50-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
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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)

103 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОДІЛЬСЬКА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Подільськ, просп. Перемоги, буд. 23
Ідентифікаційний код: 01998803
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитяча неврологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча хірургія, дитячі
інфекційні хвороби, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура і спортивна медицина,
наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, ортопедична стоматологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія,
професійна патологія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія,
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна
діагностика, хірургія, медицина невідкладних станів, хірургічна стоматологія,
трансфузіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),
ортопедична стоматологія, акушерська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., м.Подільськ, пр-т Перемоги, буд.23
Одеська обл., м.Подільськ, пр-т Перемоги, буд.3
Одеська обл., м.Подільськ, вул. Мала Деповська, буд.34
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/51-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

104 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БАХМУТСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Бахмутський р-н, м.Світлодарськ, просп.
Перемоги, буд. 1
Ідентифікаційний код: 37927092
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, хірургія, акушерство і гінекологія,
педіатрія, кардіологія, рентгенологія, організація і управління охороною здоров'я, терапія;
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа,
медична статистика, лікувальна справа, рентгенологія, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Кліщіївка, вул. Шкільна, буд. 103а
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Григоріївка, вул. Сільська, буд. 41
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Горбатова 2/56
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Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Зайцеве, вул. Кооператитвна, буд. 15а
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Званівка, вул. Зелена, буд. 3
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Травневе, вул. Центральна, буд. 2
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Семигір'я, вул. Безпалова, буд. 77
Донецька обл., Бахмутський р-н, слщ. Луганське, вул. Миру, буд. 2
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Берхівка, вул. Підгородня, буд. 6а
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Переїздне, вул. Центральна, буд. 192
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Богданівка, вул. Дачна, буд. 85а
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Верхньокам'янське, вул. Землянова, буд.120а
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Клинове, вул. Козаченко, буд. 47
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Іванівське, вул. Освітня, буд. 2
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Хромове, вул. Трудові резерви, буд. 15/3
Донецька обл., Бахмутський р-н, слщ. Новолуганське, вул. Шкільна, буд. 25
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Одрадівка, вул. Зелена, буд. 2
Донецька обл., Бахмутський р-н, слщ. Майорський, вул. Майорська, буд. 15а
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Північна, буд. 2
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Дронівка, вул. Бібліотечна, буд. 8
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Свято-Покровське, вул. Поштова, буд. 3
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Різниківка, вул. Центральна, буд. 46
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Різниківка, вул. Центральна, буд. 173
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Відродження, вул. Клубна, буд. 29
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Покровське, вул. Центральна, буд. 74
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Пірогова, буд. 3
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Зеленопілля, вул. Ювілейна, буд. 23
Донецька обл., Бахмутський р-н, слщ.Опитне, вул. Шкільна, буд. 5а
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Кодема, вул. Центральна, буд. 26
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Покровське, вул. Механізаторів, буд. 21
Донецька обл., Бахмутський р-н, слщ.Миронівка, вул. Б. Хмельницького, буд. 1
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Ягідне, вул. Зелена, буд. 2а
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, проспект Перемоги, буд. 1
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Серебрянка, вул. Вишнева, буд. 65
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Калинівка, вул. Лісова, буд. 30
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/52-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

105 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ МИРОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Миропілля, вул. Сумська,
буд. 44
Ідентифікаційний код: 41089462
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
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за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Велика Рибиця, вул. Сєвєрна, буд. 12
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Сінне, вул. Сабліна, буд. 69а
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Барилівка, вул. С., буд. 20
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Мала Рибиця, вул. Миропільська, буд. 11
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Великий Прикіл, вул. Гора, буд.1
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Миропілля, вул. Харківська, буд. 52
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Миропілля, вул. Центральна, буд. 69
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Миропілля, вул. Сумська, буд. 44
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Грунівка, вул. Яр, буд. 1
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/53-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

106 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТЯЧІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, м.Тячів, вул. Шевченка,
буд. 2
Ідентифікаційний код: 42176435
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, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Голлоші, буд.1
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Руське Поле, вул. Головна, буд.210
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Тячівка, вул. Шкільна, буд.65
Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Жовтнева, буд.8
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Лази, вул. Перемоги, буд.163
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/54-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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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107 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ТЛУМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТЛУМАЦЬКОГО РАЙОНУ ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, смт Обертин,
вул. Б.Хмельницького, буд. 14А
Ідентифікаційний код: 42425758
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, терапія, організація і
управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Ісаків, вул. Зафігура, буд. 21
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Сокирчин, вул. Незалежності, буд. 6
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Золота Липа, вул. Правди, буд. 2
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Мельники, вул. Гора, буд. 1а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Діброва, вул. Тернопільська, буд. 3
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, смт Обертин, вул. Б.Хмельницького, буд.
14а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Підвербці, вул. Шевченка, буд. 75а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Буківна, вул. Шевченка, буд. 44а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Антонівка,. вул. Л.Українки, буд. 7а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Яківка, вул. Шевченка, буд. 2
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Живачів, вул. Вавшківа, буд. 59а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Новосілка, вул. Л.Українки, буд. 19
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Нижнів, вул. Дністровська, буд. 12
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Палагичі, вул. Центральна, буд. 50а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Олешів, вул. Шевченка, буд. 117а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Попелів, вул. Вербова, буд. 2а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Локітка, вул. Центральна, буд. 49
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Хотимир, вул. Ксьондзівська, буд. 37а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Жабокруки, вул. Хотимирська, буд. 67
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Олещино, вул. Шевченка, буд. 26
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Гостів, вул. Васеленчука, буд. 5а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Гавриляк, вул. Л.Українки, буд. 58
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Петрилів, вул. Незалежності, буд. 7
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Гончарів, вул. Січових Стрільців,
буд. 100
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Кутище, вул. Центральна, буд. 42а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Петрів, вул. Л.Українки, буд. 5
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Грушка, вул. Бартки, буд. 1а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Гарасимів, вул. Шевченка, буд. 1а
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Жуків, вул. Незалежності, буд. 56
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/55-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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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108 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЕРЕДИНОБУДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "СЕРЕДИНО-БУДСЬКА АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Середино-Будський р-н, м.Середина-Буда,
вул. Вокзальна, буд. 29
Ідентифікаційний код: 42124853
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Чернацьке, вул.Центральна, буд.24
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Пигарівка, вул.Лісна, буд.8
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Стара-Гута, вул.Базарна, буд.4
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Ромашкове, пров.Садовий, буд.11
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Кам’янка, вул.Сумська, буд.26
Сумська обл., Середино-Будський р-н, м. Середина-Буда, вулиця Вокзальна, буд. 29
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Гаврилова-Слобода, вул.Перемоги, буд. 33
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Уралове, вул.Центральна, буд.17
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Рожковичі, вул.Пушкіна, буд.93
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Сітне, вул.Шевченко, буд.19
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Порохонь, вул.Садова, буд.19
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Рудня, вул.Центральна, буд.31
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Жихове, вул.Циганська, буд.2
Сумська обл., Середино-Будський р-н, с.Велика-Берізка, вул.Мира, буд. 56
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/56-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

109 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Краснопільський р-н, смт Краснопілля,
вул. Перемоги, буд. 24Б
Ідентифікаційний код: 38602639
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
акушерська справа, медична статистика, лікувальна справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Покровка, вул. Садова, буд. 1
Сумська обл., Краснопільський р-н, селище Михайлівське, вул. Чернишевського, буд.
22
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Бранцівка, вул. Шкільна, буд. 11
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Хмелівка, вул. Хмелівська, буд. 18
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Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Грабовське, вул. Грабовського, буд. 20
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Глибне, вул. Центральна, буд. 25
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Порозок, вул. Гора, буд. 1
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Веселе, вул. Центральна, буд. 1
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Лісне, вул. Бакрінка, буд. 53
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Наумівка, вул. Пушкіна, буд. 6
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Осоївка, вул. Слобожанська, буд. 17
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Шевченка, буд. 84
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Мозкове, вул. Центральна, буд. 7
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Верхня Пожня, вул. Вигін, буд. 28
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Новодмитрівка, вул. Новостроївка, буд. 1
Сумська обл., Краснопільський р-н, смт. Краснопілля, вул. Леоніда Жаботинського,
буд. 20
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Славгород, вул. Веригіна, буд. 1
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Самотоївка, вул. Макаренка, буд. 30
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Чернеччина, вул. Олега Скрипки, буд. 9 А
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Осоївка, вул. Сумська, буд. 60
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Мезенівка, вул. Заводська, буд. 3
Сумська обл., Краснопільський р-н, смт. Угроїди, пров. Лікарняний, буд. 1
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Тур’я, вул. Центральна, буд.5
Сумська обл., Краснопільський р-н, смт. Краснопілля, вул. Перемоги, буд. 24 Б
Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Рясне, вул. Перемоги, буд. 59
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/57-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

110 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ШИРЯЇВСЬКОГО
РАЙОНУ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Ширяївський р-н, смт Ширяєве,
вул. Грушевського, буд. 94
Ідентифікаційний код: 38477077
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:
медична статистика, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Валентинівка, вул. Шевченка, буд. 10
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Вікторівка, вул. Центральна, буд. 55
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Ганно-Покрівка, вул. Шкільна, буд. 132
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Бранкованове, вул. Центральна, буд. 50
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Старі Маяки, вул. Центральна, буд. 3
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Чогодарівка, вул. Шкільна, буд. 1
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Чкалова, буд. 47
Одеська обл., Ширяївський р-н, смт Ширяєве, вул. Грушевського, буд. 94
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Миколаївка, вул. Кучеряби, буд. 64
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Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Ревове, вул. Шкільна, буд. 1
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Петровірівка, вул. Санітарна, буд. 3
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Січневе, вул. Центральна, буд. 82
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Григорівка, вул. Сташека, буд. 45б
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Армашівка, вул. Центральна, буд. 1
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Катерино-Платонівка, вул. Шкільна, буд. 162
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Копійкове, вул. Молодіжна, буд. 50
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Макарове, вул. Шевченка, буд. 8
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Малігонове, вул. Центральна, буд. 48
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Маркевичево, вул. Виноградна, буд. 6
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Мар’янівка, вул. Виноградна, буд. 16
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Новоандріївка, вул. Центральна, буд. 15
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Новосвітівка, вул. Шкільна, буд. 11
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Новопетрівка друга, вул. Центральна, буд. 52
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Саханське, вул. Центральна, буд. 48
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 24
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Розкішне, вул. Центральна, буд. 115
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Осинівка, вул. Південна, буд. 76/1
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Преображенка, вул. Центральна, буд. 1
Одеська обл., Ширяївський р-н, с. Подільці, вул. Набережна, буд. 22
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/58-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

111 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Газіна, буд. 64
Ідентифікаційний код: 38485788
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,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Адамівка, вул. Центральна, буд. 18
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Броди, вул. Центральна, буд. 65
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Гірники, вул. Шевченка, буд. 19
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Видраниця, вул. Центральна, буд. 48
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Вужиськ, вул. Шкільна, буд. 10
Волинська обл., Ратнівський р-н, смт. Ратне, вул. Газіна, буд. 64
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Річиця, вул. Шкільна, буд. 8
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Конище, вул. Центральна, буд.4
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Кортеліси, вул. Михайлевського, буд. 1
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Піски-Річицькі, вул. Шкільна, буд. 10
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Підгір’я, вул. Центральна, буд. 91
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Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Мельники-Річицькі, вул. Центральна, буд. 20
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Млиново, вул. Брестська, буд. 13
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Лучичі, вул. Л. Українки, буд. 36а
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Почапи, вул. Центральна, буд. 17
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Комарово, вул. Центральна, буд. 97
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Височно, вул. Пархоменко, буд. 1а
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Зоряне, вул. Центральна, буд. 48
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Здомишель, вул. Шевченка, буд. 43
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Замшани, вул. Незалежності, буд.13
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Залухово, вул. 8-го Березня, буд. 4
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Заприп'ять, вул. Центральна, буд. 1
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Заброди, вул. Л. Українки, буд. 13
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Краска, вул. Шевченка, буд. 27
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Щитинська Воля, вул. Шевченка, буд. 37
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Жиричі, вул. Центральна, буд. 85
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Якушів, вул. Центральна, буд.78
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Доманово, вул. Нова, буд. 9
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Поступель, вул. Центральна, буд. 7
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Язавні, вул. Центральна, буд. 22
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Межисить, вул. Центральна, буд. 48
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Щедрогір, вул. Центральна, буд. 39
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Шменьки, вул. Л. Українки, буд. 14
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Хабарище, вул. Приозерна, буд. 16
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Сільце, вул. Центральна, буд. 31
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Самари-Оріхові, вул. Незалежності, буд. 56
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Прохід, вул. Молодіжна, буд. 4
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/59-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

112 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЯМПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЯМПІЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Сумська обл., Ямпільський р-н, смт Ямпіль, вул. Незалежна,
буд. 38
Ідентифікаційний код: 01981520
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, анестезіологія,
бактеріологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика, акушерство і гінекологія, наркологія, неврологія,
неонатологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія, ендоскопія, отоларингологія, офтальмологія, стоматологія, патологічна
анатомія, психіатрія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія,
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), медична
статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія, акушерська справа, лабораторна
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справа (патологія), лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Ямпільський р-н, с. Антонівка, пров. Молодіжний, буд. 4
Сумська обл., Ямпільський р-н, смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. 25
Сумська обл., Ямпільський р-н, с.Степне, вул. Центральна, буд. 41
Сумська обл., Ямпільський р-н, с. Орлівка, вул. Центральна, буд. 55
Сумська обл., Ямпільський р-н, с. Білиця, вул. Нова, буд. 1
Сумська обл., Ямпільський р-н, с. Паліївка, вул. Заболотівка, буд. 65
Сумська обл., Ямпільський р-н, с.Княжичі, вул. Сагайдачного, буд. 47
Сумська обл., Ямпільський р-н, с.Микитівка, вул. Центральна, буд. 5
Сумська обл., Ямпільський р-н, с.Грем`ячка, вул. М.Штанюк
Сумська обл., Ямпільський р-н, с.Усок, пров. Луговий, буд. 2
Сумська обл., Ямпільський р-н, с.Шатрище, вул. Гончарівка, буд. 68
Сумська обл., Ямпільський р-н, с.Воздвиженське, вул. Неплюєва, буд. 11
Сумська обл., Ямпільський р-н, смт.Ямпіль, вул. Незалежна, буд. 38
Сумська обл., Ямпільський р-н, с.Марчихина – Буда, вул. Гагаріна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/60-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

113 ФОП Гончар Сергій Володимирович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. Горького,
буд. 7
Ідентифікаційний код: 2928204451
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. ім. Савіцького Юрія, буд. 10/1
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/61-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

114 ФОП Іваськів Оксана Василівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, смт Вигода,
вул. Гірська, буд. 11Б
Ідентифікаційний код: 2514809468
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м.Долина, вул. Чорновола, буд. 7
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/62-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)

115 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Редьківка,
вул. Визволителів, буд. 40
Ідентифікаційний код: 38955665
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, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Снов’янка, вул.Зарічна, 36А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Новий Білоус, вул.Свиридовського, 54А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Полуботки, вул.Дружби, 4А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Пльохів, вул.Центральна, 37
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Піски, вул.Вишнева, 55
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Петрушин, вул.Дрозда, 2А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Пакуль, вул.Вербицького, 6
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Павлівка, вул.Кільцева, 5А/2
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Красне, вул.Садова, 27Б
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Нове, вул.Центральна, 24
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Рудка, вул.Миру, 67
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Мньов, вул.Травнева, 3
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Льгів, вул.Молодіжна, 5Б
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Лукашівка, вул.Папанінців, 118
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Левковичі, вул.Миру, 7
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Ладинка, вул.Вокзальна, 3
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Товстоліс, вул.Дружби, 3
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Новоселівка, вул.Яцевська, 31А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Смолин, вул.Нова, 19
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Шестовиця, вул.Вишнева, 8
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Черниш, вул.Миру, 57
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Хмільниця, вул.Шкільна, 4/1
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Трисвятська Слобода, вул.Миру, 2
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Олишівка, вул.Набережна, 22
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Топчіївка, вул.Заводська, 20
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Рівнопілля, вул.Перемоги, 16
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Смолянка, вул.Гончара, 69А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Роїще, вул.Зарічна, 184Д
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Слобода, вул.Яблунева, 2А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Слабин, вул.Молодіжна, 11
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Скорінець, вул.Лозова, 2А
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Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Селянська Слобода, вул.Космонавтів, 70
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Серединка, вул.Шевченка, 20
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Рябці, вул.Центральна, 25А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Количівка, вул.Дьошина, 1
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Терехівка, вул.Миру, 5
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Антоновичі, вул.Центральна, 5
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Жеведь, вул.Київська, 2
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Довжик, вул.Лісова, 1А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Деснянка, вул.Ніцая, 21
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Вознесенське, вул.Центральна, 36А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Ведильці, вул.3елена, 1А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Брусилів, вул.Шевченка, 119
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Кувечичі, вул.Першотравнева, 1Б
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Боровики, вул.Березна, 44
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт.Гончарівське, вул.Танкістів, 1А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Андріївка, вул.Михайлівська, 106
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Халявин, вул.Шевченка, 31
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м.Чернігів, вул.Шевченка, 114
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Старий Білоус, вул.30 років Перемоги, 18Б
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт.Седнів, вул.Я.Лизогуба, 4Е
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Редьківка, вул.Визволителів, 40
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Боромики, вул.Музиченка, 19
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Жукотки, вул.Незалежності, 35
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Шибиринівка, вул.Садова, 6
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Юр’ївка, вул.Бондаря, 46
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Ягідне, вул.Дружби, 14
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Козероги, вул.Урожайна, 45
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Клочків, вул.Сновська, 57
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Киселівка, вул.Молодіжна, 10А
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Жовинка, вул.Іллінська, 10
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Золотинка, вул.Лугова, 47
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Анисів, вул.Герасименка, 20
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Мохнатин, вул.Перемоги, 19
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт.Михайло-Коцюбинське, вул.Миру, 3
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Ковпита, вул.Грачова, 2
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Киїнка, вул.Перемоги, 32/1
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Іванівка, вул.Самойловича, 1
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Дніпровське, вул.Шевченка, 34
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Кархівка, вул.Тракторна, 14
Реєстраційне досьє від 25.10.2018 № 2510/63-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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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116 ФОП Марункевич Марія Володимирівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с.Станків, вул. Володимира
Великого, буд. 32
Ідентифікаційний код: 3273703746
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Стрий, вул. С.Петлюри, буд. 72
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 27/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

117 ФОП Шевченко Наталія Геннадіївна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Нагірна, буд. 72А
Ідентифікаційний код: 3199706940
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Академіка Ющенко, буд. 8, прим. 142
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 28/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

118 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Костюринський, буд. 1
Ідентифікаційний код: 02001601
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, дитяча
стоматологія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна), ортопедична стоматологія,
рентгенологія, стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пров. Костюринський, буд. 1
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 30/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

119 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 2" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Плеханівська, буд. 98-А
Ідентифікаційний код: 22645909
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія,
дитяча анестезіологія, анестезіологія, стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна),
ортопедична стоматологія, рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Плеханівська, буд. 98А
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 31/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

120 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 4" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Двадцять третього серпня, буд. 29
Ідентифікаційний код: 31886695
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія, дитяча хірургія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія,
дитячі інфекційні хвороби, дитяча неврологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура,
клінічна лабораторна діагностика, організація і управління охороною здоров'я, підліткова
терапія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча імунологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча ортопедія і травматологія, функціональна діагностика; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Двадцять третього Серпня, буд. 29
м.Харків, вул. Данилевського, буд. 27
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 32/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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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121 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА № 22" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Москалівська, буд. 59
Ідентифікаційний код: 34017621
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна
діагностика, дерматовенерологія, акушерство і гінекологія, фізіотерапія, ендоскопія,
проктологія, ендокринологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
урологія, психіатрія, гастроентерологія, хірургія, ультразвукова діагностика, терапія,
неврологія, наркологія, офтальмологія, кардіологія, отоларингологія, алергологія,
пульмонологія, рентгенологія, інфекційні хвороби, онкологія, ортопедія і травматологія,
функціональна діагностика, анестезіологія, гастроентерологія, стоматологія, хірургічна
стоматологія, лікувальна фізкультура, онкогінекологія, загальна практика - сімейна
медицина, дитяча дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
ортопедична стоматологія, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Москалівська, буд. 59
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 33/2410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів 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)

122 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №7" ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Руставелі, буд. 12
Ідентифікаційний код: 30658176
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
неонатологія, анестезіологія, ультразвукова діагностика, епідеміологія, клінічна
лабораторна діагностика, хірургія, терапія, фізіотерапія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна),
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Руставелі, буд. 12
Реєстраційне досьє від 24.10.2018 № 34/2410-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)

Всього: 122 справи

Заступник Міністра

Бондар В.Є. (044) 200 08 17

Роман ІЛИК

