ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
08.11.2018 № 2045

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ЛІКАРНЯ №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Ново-Баварський, буд.90
Ідентифікаційний код: 02003540
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, гастроентерологія, ендокринологія, загальна
практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, онкологія, організація і управління
охороною здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, пульмонологія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, санологія, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, медична
статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Доватора, буд.7
м.Харків, пр-т Ново-Баварський, буд.90
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 01/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

2 ФОП Гайдар Наталія Сергіївна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Валентинівська, буд. 20А, кв. 32
Ідентифікаційний код: 2654200967
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Валентинівська, буд. 18
Реєстраційне досьє від 30.10.2018 № 01/3010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА НАРКОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Вятська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 24669110
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, наркологія,
психіатрія, психотерапія, неврологія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 46
м.Харків, вул. Вятська, буд. 1
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 01/3110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

4 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок,
вул. Львівська, буд. 3
Ідентифікаційний код: 40626575
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, лабораторна справа (гігієна), акушерська справа, лікувальна справа,
медична статистика
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, майдан Гайдамаків, буд. 23
Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Львівська, буд. 3
Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Авіаційна, буд. 35
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Родатичі, вул. Шевченка, буд. 2
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Повітно, вул. Шевченка, буд. 12
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Катериничі, вул. Перемоги, буд. 8
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Градівка, вул. Козацька, буд. 2
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Лівчиці, вул. Ценральна, буд. 6
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Мшана, вул. Івасюка, буд. 22
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Мавковичі, вул. Лугова, буд. 3
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Мильчиці, вул. Шкільна, буд. 15
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Милятин, вул. Зелена, буд. 3
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Монастирець, вул. Головна, буд. 102
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Мости, вул. Жовтнева, буд. 1
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Зелений Гай, вул. Загородня, буд. 2
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Підзвіринець, вул. Центральна, буд. 12
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Кліцько, вул. Шевченка, буд. 102
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Путятичі, вул. Весела, буд. 34
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Львівська обл., Городоцький р-н, с. Речичани, вул. Центральна, буд. 32
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Татаринів, вул. Шевченка, буд. 27
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Тершаків, вул. Зелена, буд. 7
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Тулиголове, вул. Весела, буд. 13
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Тучапи, вул. Вишнева, буд. 260
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Угри, вул. Піддубленська, буд. 2
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Черляни, вул. 8 Березня, буд. 69а
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Шоломиничі, вул. Шевченка, буд. 21
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Переможне, вул. Центральна, буд. 61
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Андріянів, вул. Окружна, буд. 2
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Добряни, вул. Зелена, буд. 6
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Заверещиця, вул. Молодіжна, буд. 18
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Керниця, вул. Шевченка, буд. 108 А
Львівська обл., Городоцький р-н, м. Комарно, площа Івана Франка, буд. 2
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Лісновичі, вул. Центральна, буд. 23
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Суховоля, вул. Огородня, буд. 5
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Дубаневичі, вул. Передміська, буд. 8
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Бартатів, вул. Шевченка, буд. 15
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Березець, вул. Зелена, буд. 7
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Братковичі, вул. Борецького, буд. 40
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Велика Калинка, вул. Садова, буд. 23
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Вишня, вул. Паркова, буд. 2
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Дроздовичі, вул. Зелена, буд. 1а
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Вовчухи, вул. Зелена, буд. 72а
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Галичани, вул. Шкільна, буд. 2
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Годвишня, вул. Джерельна, буд. 5
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Бучали, вул. Шкільна, буд. 3
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Нове С., вул. Дрогобицька, буд. 2
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Грімне, вул. Шевченка, буд. 100
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Долиняни, вул. Сонячна, буд. 7
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЄТ
КЛУБ"
Місцезнаходження: м.Дніпро, бульвар Слави, буд. 42, корп. 3, кв.17
Ідентифікаційний код: 38300568
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дієтологія, терапія, педіатрія,
загальна практика - сімейна медицина, ендокринологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Благовіщенська, буд. 38Ж
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
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найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

6 ТОВАРИСТВО
"ТАБЛЕТКА А"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Одеса, Дніпропетровська дорога, буд. 96
Ідентифікаційний код: 40388290
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, дитяча хірургія,
дерматовенерологія, акушерство і гінекологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія,
неврологія, ендокринологія, кардіологія, урологія, проктологія, терапія, педіатрія,
терапевтична стоматологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Миколаїв, пров. Корабелів, буд. 2Б
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

7 ФОП Власенко Андрій Олексійович
Місцезнаходження: Львівська обл., Буський р-н, м. Буськ, вул. Польна, буд. 54
Ідентифікаційний код: 2724515478
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Золочівська, 10
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

8 ФОП Висоцький Андрій Олександрович
Місцезнаходження: Львівська обл., Буський р-н, м. Буськ, вул. Галицька, буд. 11
Ідентифікаційний код: 2994116770
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Вашингтона Дж., буд. 4В
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/05-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

9 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ІМЕНІ РОДИНИ
СИМИРЕНКІВ" МЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Городищенський р-н, село Мліїв,
вул. Данила Кушніра,, буд. 84
Ідентифікаційний код: 42070740
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Городищенський р-н, с.Старосілля, вул. Гагаріна, буд. 24а
Черкаська обл., Городищенський р-н, с.Мліїв-1, вул. Симиренка, буд. 19
Черкаська обл., Городищенський р-н, с.Будо-Орловецької, вул. Франка, буд. 49
Черкаська обл., Городищенський р-н, с.Мліїв, вул. Данила Кушніра, буд. 84
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВМЕД"
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 59, кв. 26
Ідентифікаційний код: 40528717
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
хірургія, урологія, анестезіологія, народна та нетрадиційна медицина; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Київ, пр-т Голосіївський, 59-б, корпус 2
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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11 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СНІГУРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Снігурівський р-н, м. Снігурівка,
вул. Жовтнева, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38458892
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Афанасіївка, вул. Садова, буд. 1
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Любомирівка, вул. Центральна, буд. 3
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Садове, вул. Молодіжна, буд. 2
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Романово Булгакове,
вул. Херсонська, буд. 25 а
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Промінь, вул. Садова, буд. 8
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Поляна, вул. Центральна, буд. 1
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Павло-Мар'янівка, вул. Молодіжна, буд. 5
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Новотимофіївка, вул. Садова, буд. 17
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Новософіївка, вул. Шевченко, буд. 1
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Новопавлівка, вул. Центральна, буд. 6
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Новокиївка, вул. Горького, буд. 30/7
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Новокандакове, вул. Поперечна, буд. 12
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Нововасилівка, вул. Центральна, буд. 7
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Вавилове, вул. 8-го Березня, буд. 1
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Максимівка, вул. Садова, буд. 2
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Тамарине, вул. Шкільна, буд. 4
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Лиманці, вул. Центральна, буд. 2
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Кобзарці, вул. Центральна, буд. 1
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Киселівка, вул. Центральна буд. 3
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Калинівка, вул. Шевченко, буд. 29
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Івано-Кепине, вул. Центральна, буд. 5
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Знам'янка, вул. Центральна, буд. 1
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Шевченка, буд. 56
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Горохівське, вул. Нова, буд. 63
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, 1.с. Галаганівка, вул. Центральна,буд. 5
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Виноградне, вул. Херсонська, буд. 2
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Василівка, вул. Південна, буд. 2 а
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Новий Шлях, вул. Молодіжна, буд. 1
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, 1.с. Новопетрівка,
вул. Центральна, буд. 60
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Бурханівка, вул. Центральна, буд. 15
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, м. Снігурівка, вул. Жовтнева, буд. 1
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Світла Дача, вул. Набережна, буд. 15
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Євгенівка, вул. Центральна, буд. 67
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Суворе, вул. Садова, буд. 9
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Павлівка, вул. Центральна буд. 57
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Червона Долина, вул. Шевченка, буд. 10
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Центральне, вул. Суворова, буд. 1
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 5
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Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Широке, вул. Радгопна, буд. 37
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Богородицьке, вул. Херсонська, буд. 1
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Юр'ївка, вул. Центральна, буд. 2
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Першотравневе, вул. Вишнева, буд. 101
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Баратівка, вул. Херсонська, буд. 7
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

12 ФОП Нагорнюк Олена Миколаївна
Місцезнаходження: Київська обл., Володарський р-н, смт Володарка,
вул. Миру, буд. 21, кв. 1
Ідентифікаційний код: 3290109701
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Володарський р-н, смт Володарка, вул. Коцюбинського, буд. 19
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

13 ФОП Гунько Дмитро Юрійович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Озерна, буд. 26, кв. 9
Ідентифікаційний код: 2843908216
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, хірургічна стоматологія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 18
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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14 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПИРЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПИРЯТИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Пирятинський р-н, м. Пирятин,
вул. Визволення, буд. 5
Ідентифікаційний код: 38276153
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Яцини, вул. Гагаріна, буд. 325
Полтавська обл., Пирятинський р-н, м. Пирятин, вул. Визволення, буд. 5
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Березова Рудка, вул. Паркова, буд. 16/1
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Велика Круча, вул. Молодіжна, буд. 52
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Центральна, буд. 27а
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Нові Мартиновичі, вул. Поліська, буд. 72а
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Білоцерківці, вул. Шевченка, буд. 487
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вечірки, вул. Центральна, буд. 35
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Високе, вул. Гоголя, буд. 2
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Грабарівка, вул. Центральна, буд. 4а
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вишневе, вул. Миру, буд. 2
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Першотравневе, вул. Перемоги, буд. 54
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Гурбенці, вул. Лісова, буд. 75
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Теплівка, вул. Бідненка, буд. 52
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Калиновий Міст, вул. Тімірязєва, буд. 2
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Леляки, вул., Жовтнева, буд. 20/1
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Малютенці, вул. Центральна, буд. 60
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Повстин, вул. Михайлівська, буд. 70а
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Кроти, вул. Зої Космодем’янської, буд. 19
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці, вул. Миру, буд. 46а
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Дейманівка, вул. Наглого Марка, буд. 47
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Харківці, площа Дружби, буд. 42
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Прихідьки, вул. Григорія Кісіля, буд. 41
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Кейбалівка, вул. Миру, буд. 23
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Давидівка, вул. Київська, буд. 11а
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 6
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Сасинівка, вул. Набережна, буд. 38
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Смотрики, вул. Київська, буд. 39
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Усівка, вул. Центральна, буд. 19
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Крячківка, вул. Шевченка, буд. 10
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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15 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ТЕРНІВКИ"
ТЕРНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Тернівка, вул. Маяковського, буд. 22
Ідентифікаційний код: 37463503
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, неврологія, акушерство і гінекологія, терапія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа,
акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Тернівка, вул. Ігора Петрова, буд.7
Дніпропетровська обл., м.Тернівка, вул. Маяковського, буд.22
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/15-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

16 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Маяковського, буд. 138
Ідентифікаційний код: 01982755
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, офтальмологія,
хірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, рентгенологія, неврологія,
психотерапія,
терапія,
кардіологія,
пульмонологія,
урологія,
фізіотерапія,
дерматовенерологія, гастроентерологія, онкологія, ендокринологія, ультразвукова
діагностика, клінічна лабораторна діагностика, функціональна діагностика, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа
(операційна), рентгенологія, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Маяковського, 138
м.Вінниця, вул. Стрілецька, 138
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам'янка-Бузька,
вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 29 А
Ідентифікаційний код: 01996326
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, терапія, кардіологія, хірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
акушерство і гінекологія, педіатрія, неврологія, стоматологія, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія,
рентгенологія, ультразвукова діагностика, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, бактеріологія, ендоскопія, неонатологія, анестезіологія, медицина
невідкладних станів, ендокринологія, хірургія, дитяча хірургія, урологія, отоларингологія,
дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, дерматовенерологія,
інфекційні хвороби, дитяча імунологія, психіатрія, наркологія, онкологія, фтизіатрія;
Спеціальність молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна
справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (гігієна), сестринська справа
(операційна), медична статистика, рентгенологія,
акушерська справа, ортопедична
стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Старий Добротвір, вул. Космонавтів, буд. 2
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Деревляни, вул. Набережна, буд. 64
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Старий Яричів, вул. Заводська, буд.2
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Сілець, вул. Надбужна, буд. 53
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Банюнин, вул. Комарова, буд. 16
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Вислобоки, вул. Січових Стрільців, буд. 12
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Полонична, вул. Центральна, буд. 127
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Малі Нагірці, вул. Івана Франка, буд. 35
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Ременів, вул. Львівська, буд. 1
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Убині, вул. Шкільна, буд. 5
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Руданці, вул. Андріївська, буд. 3
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам’янка-Бузька, вул. Героїв Небесної
Сотні, буд. 29 А
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, буд. 6
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам'янка-Бузька, вул. Ліцейна, буд. 16
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Незнанів, вул. Центральна, буд. 63
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Дідилів, вул. Шевченка, буд. 30
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, смт. Запитів, вул. Київська, буд. 160
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Стриганка, вул. Шевченка, буд. 1а
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Великі Підліски, вул. Івана Франка, буд. 1
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Стрептів, вул. Садова, буд. 7
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Тишиця, вул. Івана Франка, буд. 7
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Великосілки, вул. Центральна, буд. 4
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Спас, вул. Павлова, буд. 4
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Дернів, вул. Лесі Українки, буд. 2
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Неслухів, вул. Наукова, буд. 2а
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Соколів, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 1
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Дальнич, вул. Шептицького, буд. 39
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/17-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

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

18 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ II-III СТУПЕНІВ "СІЧОВИЙ КОЛЕГІУМ"
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, просп. Ювілейний, буд. 19
Ідентифікаційний код: 20520233
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.Запоріжжя, просп. Ювілейний, буд. 19
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/18-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

19 ФОП Даниленко Євгеній Миколайович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Нікополь, просп. Трубників, буд. 21,
корп. 1, кв. 37
Ідентифікаційний код: 3397210317
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Володимира Великого, буд. 14, прим. 3
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/19-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

20 ФОП Волинець Сергій Володимирович
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Бандурівка,
вул. Інгулецька, буд. 3, кв. 2
Ідентифікаційний код: 3420315473
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 110, прим.1
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/20-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

21 ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Леоніда Пашина, буд. 12
Ідентифікаційний код: 21395391
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, хірургія, психіатрія,
стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, дерматовенерологія, акушерство і
гінекологія, рентгенологія, неврологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Чернігів, вул. Леоніда Пашина, буд. 12
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/21-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

22 ФОП Світлик Діана Володимирівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. І.Зріні, буд. 91, кв. 2
Ідентифікаційний код: 3359401820
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Чомонин, вул. Широка, 2
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/24-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

23 ФОП Колісник Ігор Олександрович
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, буд. 58,
кв. 1А
Ідентифікаційний код: 2854417231
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
Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Будівельна, буд. 1, прим. 17
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Осипенко, буд. 90, прим. 2
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Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА № 5" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Чапаєва, 34, А
Ідентифікаційний код: 05481369
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, акушерство і
гінекологія, ортопедія і травматологія, хірургія, дерматовенерологія, функціональна
діагностика,
ультразвукова
діагностика,
отоларингологія,
гастроентерологія,
офтальмологія, загальна практика - сімейна медицина, нефрологія, ендокринологія,
неврологія, терапія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія,
лабораторна справа (клініка), лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
м.Чернівці, вул. О. Щербанюка, буд.34 А
м.Чернівці, вул. Небесної Сотні, буд.2А
м.Чернівці, вул. Стеценка, буд.5
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

25 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, м.Ходорів,
вул. Б.Хмельницького, буд. 63
Ідентифікаційний код: 42310851
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча
стоматологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча гінекологія, дитяча отоларингологія,
дитяча неврологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, неврологія, неонатологія, організація і управління охороною
здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова
терапія, психіатрія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія;
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія
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за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. Б.Хмельницького, буд.63
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/27-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

26 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ"
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 17
Ідентифікаційний код: 01985434
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, трансфузіологія, клінічна
лабораторна діагностика, терапія, бактеріологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа
(операційна), лабораторна справа (гігієна)
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Інститутська, буд.6
м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.17
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, пр-т Трубників, буд.56, кор.2
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

27 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Шевченка,
буд. 30
Ідентифікаційний код: 38422871
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна
справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Шевченка, 30
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Білозірка
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Буглів
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Вишгородок
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Москалівка
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Вербовець
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Снігурівка
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Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Білка
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Бережанка
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Шушківці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Влащинці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Ванжулів
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Чайченці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Кутиски
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Коржківці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Гриньки
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Козачки
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Корначівка
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Шили
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Пахиня
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Молотків
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Осники
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Жуківці
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. м. Снігурівка
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Манево
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Верещаки
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Лопушно
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Грибова
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Плиска
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Печірна
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Іванківці
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/30-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ІРШАНСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Іршанськ,
вул. Шевченка, буд. 4
Ідентифікаційний код: 40396631
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Іршанськ, вул. Шевченка, буд. 4
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/32-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛУКІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
"ЛУКІВСЬКА
АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Луки, вул. Шевченка, буд. 20
Ідентифікаційний код: 40393866
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Купновичі, вул. Стрілецька, буд. 13
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Нижнє, вул. Сонячна, буд. 18
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Луки, вул. Шевченка, буд. 20
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Чернихів, вул. Івана Франка, буд. 31
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Острів, вул. Озерна, буд. 8
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/34-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

30 ФОП Паламарчук Світлана Вікторівна
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Андріївська, буд. 66
Ідентифікаційний код: 2976620205
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., м.Нова Каховка, просп. Перемоги, буд. 3/1
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/36-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

31 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, м.
Старокостянтинів, вул. Пушкіна, буд. 47
Ідентифікаційний код: 38487677
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика, медикопрофілактична справа
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Радківці, вул. Радісна, буд. 22
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Решнівка, вул. Н.Фесуна, буд. 1/2
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Половинники, вул. Зелена, буд. 15
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Попівці, вул. Перемоги, буд. 1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Пеньки,
вул. Тараса Шевченка, буд. 10
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Стецьки, вул. Варчука, буд. 9
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Огіївці, вул. Центральна, буд. 9/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Ілляшівка,
вул. Центральна, буд. 26
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Оріхівка,
вул. Центральна, буд. 20/А
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Сахнівці, вул. Центральна, буд. 13
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Северини, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 6
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Самчинці, вул. Сонячна, буд. 9
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Сковородки,
вул. Центральна, буд. 2
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Хижники, вул. Польова, буд. 13/Б
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Березне, вул. Зарічна, буд.5
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Новоселиця,
вул. Студентська, буд. 25
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Райки, вул. Польова, буд. 8
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Немиренці, вул. Центральна, буд. 9
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Пихтії, вул. Івана Мазепи, буд. 30/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Чорна, вул. Космонавтів, буд. 2
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Раштівка, вул. Шкільна, буд. 15
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Волиця-Керекешина,
вул. Центральна, буд. 25/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Вишнопіль, вул. Шевченка, буд. 8
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Верхняки,
вул. З.Космодем’янської, буд. 3
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Воронківці,
вул. Шевченка, буд. 2/3
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Великий Чернятин,
вул. Пригонова, буд. 2
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Баглаї, вул. Центральна, буд. 60/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Веснянка, вул. Шкільна, буд. 73/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Підгірне, вул. Центральна, буд. 2
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Вербородинці,
вул. Молодіжна, буд. 12
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Красносілка,
вул. Л.Українки, буд. 29
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Самчики, вул. Самчики, буд. 1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Пашківці, вул. Миру, буд. 27/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Старий Остропіль,
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вул. Л.Українки, буд. 3
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Великі Мацевичі,
вул. Шкільна, буд. 16/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Бутівці, вул. Довженка, буд. 1/2
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, м. Старокостянтинів,
вул. Франка, буд. 27/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, м. Старокостянтинів,
вул. Кожедуба, буд. 8/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, м. Старокостянтинів,
вул. Софійська, буд. 23
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, , м. Старокостянтинів,
вул. Пушкіна, буд. 47
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Миролюбне,
вул. Володимира Яневича, буд. 35
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Махаринці, вул. Центральна, буд. 8
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Григорівка,
вул. Центральна, буд. 2
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Малі Мацевичі,
вул. Молодіжна, буд. 1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Морозівка, вул. Лісова, буд. 1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Малий Чернятин,
вул. Пирогова, буд. 14
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Лажева, вул. Центральна, буд. 20/А
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Ладиги, вул. Миру, буд. 59/5
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Кучівка, вул. Центральна, буд. 15/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Калинівка,
вул. Центральна, буд. 10
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Капустин,
вул. Центральна, буд. 20
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Грибенинка,
вул. Шевченка, буд. 18
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Мартинівка, вул. Шкільна, буд. 4
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Коржівка, вул. Шевченка, буд. 31/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Губча, вул. Центральна, буд. 22/1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Губин, вул. Центральна, буд. 1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Демківці,
вул. П.Сагайдачного, буд. 9
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Драчі,
вул. Б.Хмельницького, буд. 14
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Деркачі, вул. Центральна, буд. 1
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Іршики, вул. Центральна, буд. 18
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Жабче, вул. Шкільна, буд. 2
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Зеленці, вул. Гагаріна, буд. 16/1
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/37-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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32 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 1А
Ідентифікаційний код: 01204147
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, функціональна діагностика,
акушерство і гінекологія, хірургія, урологія, офтальмологія, терапія, неврологія,
фізіотерапія, ортопедія і травматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, провулок Льва Толстого, буд.1А
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/39-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

33 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГРУНСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ГРУНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Охтирський р-н, с.Грунь, вул. Покровська, буд. 44
Ідентифікаційний код: 41479671
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
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Куземин, вул. Кушніренка, буд.55
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Шабалтаєве, вул. Шкільна, буд.2
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Рибальськ, вул. Миру, буд.1
Сумська обл., Охтирський р-н, с. В'язове, вул. Миру, буд.28
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Гнилиця, вул. Молодіжна, буд.66
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Грунь, вул. Покровська, буд.44
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/40-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

20

34 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЮВІЛЕЙНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЮВІЛЕЙНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОЛЕШКІВСЬКОГО
РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Олешківський р-н, с.Ювілейне,
вул. Молодіжна, буд. 18
Ідентифікаційний код: 42310362
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: акушерська
справа, лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Привільне, вул. Пушкіна, буд. 1
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Дружне, вул. Миру, буд. 24
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Подо-Калинівка, вул. Вишнева, буд. 26
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Щасливе, вул. Центральна, буд. 15
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Ювілейне, вул. Молодіжна, буд. 18
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Марченка, вул. Дніпровська, буд. 3
Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Стара Маячка, вул. Поштова, буд. 9
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/42-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

35 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ГЛУХІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Глухів, вул. Києво-Московська, буд. 47
Ідентифікаційний код: 40898533
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:
акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
медична статистика
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Глухів, вул. Києво-Московська, буд. 47
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/43-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4"
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 6
Ідентифікаційний код: 32884395
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика,
педіатрія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська
справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія, сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Миколаїв, вул. Верхня, буд.2
м.Миколаїв, вул. Герцена, буд.2
м.Миколаїв, вул. Ламбертівська, буд.37
м.Миколаїв, вул. Адміральська, буд.6
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/44-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

37 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛИЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ " ТЕПЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Теплик,
вул. Незалежності, буд. 2
Ідентифікаційний код: 01982643
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, клінічна біохімія,
медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, онкологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, ортопедична стоматологія, офтальмологія, педіатрія,
психіатрія, рентгенологія, спортивна медицина, стоматологія, терапевтична стоматологія,
ультразвукова діагностика, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія,
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа (операційна),
медична статистика, рентгенологія, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Теплицький р-н, смт Теплик, вул. Незалежності, буд.2
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/46-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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38 ФОП Карась Наталія Василівна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 37
Ідентифікаційний код: 2095212885
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитячі інфекційні хвороби
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 37/1
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 0111/47-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

39 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №14 ІМ.ПРОФ.Л.Л.ГІРШМАНА" ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Олеся Гончара, буд. 5
Ідентифікаційний код: 02003681
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, дитяча
анестезіологія, клінічна лабораторна діагностика, офтальмологія, дитяча офтальмологія,
неврологія, стоматологія, терапія, фізіотерапія, функціональна діагностика, рентгенологія;
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа,
сестринська справа (операційна), рентгенологія, лабораторна справа (клініка), медична
статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Олеся Гончара, буд. 5
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 02/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

40 ВИШНЯКІВСЬКИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ

ДЛЯ

ГРОМАДЯН

Місцезнаходження: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вишняки,
вул. Шевченка, буд. 100
Ідентифікаційний код: 03189162
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., Хорольський р-н, с.Вишняки, вул. Шевченка, буд. 100
Реєстраційне досьє від 26.10.2018 № 02/2610-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

41 ФОП Грідін Валерій Олександрович
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 162Г, кв. 149
Ідентифікаційний код: 3195007232
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 89
Реєстраційне досьє від 30.10.2018 № 02/3010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

42 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРШАДСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н, м.Бершадь,
вул. Будкевича, буд. 2
Ідентифікаційний код: 01982494
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, гастроентерологія, акушерство і
гінекологія, дитяча гінекологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, ендоскопія,
бактеріологія,
анестезіологія,
дитяча
анестезіологія,
педіатрія,
неонатологія,
отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, онкологія,
ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, неврологія, дитяча неврологія,
ендокринологія, пульмонологія, дерматовенерологія, урологія, кардіологія, терапія,
функціональна діагностика, медицина невідкладних станів, ультразвукова діагностика,
хірургія, дитяча хірургія, наркологія, психіатрія, дитяча психіатрія, рентгенологія,
фтизіатрія, стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча
стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, клінічна лабораторна діагностика,
патологічна анатомія, трансфузіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна
справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), акушерська
справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд.2
Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Шевченка, буд.32
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 03/0111-М

24
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

43 ФОП Векляк Богдан Ярославович
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, м.Пустомити, вул. Княгині
Ольги, буд. 1
Ідентифікаційний код: 2244908872
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сокільники, вул. Данила Галицького, буд. 2
Реєстраційне досьє від 26.10.2018 № 03/2610-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

44 ФОП Данилова Юлія Геннадіївна
Місцезнаходження: м.Харків, пр-т П'ятдесятиріччя ВЛКСМ, буд.47/19, кв.179
Ідентифікаційний код: 2583810129
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортодонтія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Героїв Праці, буд. 29, кв. 292
Реєстраційне досьє від 29.10.2018 № 03/2910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

45 ФОП Молявчик Олег Володимирович
Місцезнаходження:
Житомирська
обл.,
м.Бердичів,
вул.
Житомирська,
буд. 46/1, кв. 80
Ідентифікаційний код: 2956202175
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Київська, буд. 68А
Реєстраційне досьє від 30.10.2018 № 03/3010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 ФОП Смолюх Андрій Васильович
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, село Городище
Ідентифікаційний код: 3005511591
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Садова, буд. 6, нежитлове
приміщення №8
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 04/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

47 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРГЕНТ
КЛІНІК"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 27, приміщення 212
Ідентифікаційний код: 41075004
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, урологія, гастроентерологія, ендокринологія, ультразвукова
діагностика, терапія, дієтологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 27, прим. 212
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 05/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

48 ФОП Курніцова Вікторія Михайлівна
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Місцезнаходження: м.Київ, вул. Освіти, буд. 3А, кв. 30
Ідентифікаційний код: 2917719345
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортодонтія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Механізаторів, буд. 2, група приміщень 489
Реєстраційне досьє від 30.10.2018 № 05/3010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

49 ФОП Сень Мар'яна Любомирівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Молдавська, буд. 6А
Ідентифікаційний код: 2591613269
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Старе Село, вул. Львівська, 5а
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 05/3110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

50 ФОП Мегединик Ганна Володимирівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.Підгайчики,
вул. Гостинець, буд. 7
Ідентифікаційний код: 2859407383
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
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики, вул. Гостинець, буд. 12А
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 06/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

51 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО

"МІСЬКА
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СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 7" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Перемоги, буд. 53-А
Ідентифікаційний код: 03293511
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, дитяча
анестезіологія, дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортодонтія, ортопедична стоматологія, стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна),
рентгенологія, ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пр-т Перемоги, буд.53-А
м.Харків, вул. Бакуліна, буд.4
м.Харків, вул. Двадцять третього серпня, буд. 23-А
Реєстраційне досьє від 29.10.2018 № 06/2910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

52 ФОП Сень Микола Романович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Молдавська, буд. 6А
Ідентифікаційний код: 2445912051
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Давидів, вул. Галицька, 4а
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 06/3110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

53 ФОП Бєляєва Ельзара Юріївна
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, с.Хроли, вул. Олімпійська,
буд. 2, кв. 44
Ідентифікаційний код: 3031217703
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Роганська, буд. 3
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 07/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

54 ФОП Логойда Наталія Георгіївна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Личаківська, буд. 113, кв. 11
Ідентифікаційний код: 2148116148
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Чишки, вул. Шевченка, 211
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 07/3110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

55 ФОП Пінчук Вікторія Вячеславівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Григорівська, буд. 3
Ідентифікаційний код: 2403901143
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча отоларингологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Ярославська, буд. 2/1
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 08/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

56 ФОП Кращенко Володимир Григорович
Місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н, м.Ківерці, вул. Київська,
буд. 45, кв. 2
Ідентифікаційний код: 2393814396
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м. Ківерці, вул. Київська, 45/2
Реєстраційне досьє від 26.10.2018 № 08/2610-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
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ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
КІВЕРЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці, вул. Філатова,
буд. 6
Ідентифікаційний код: 38850219
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, лабораторна справа (клініка),
медична статистика
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Жорнище, вул. Центральна, буд. 5
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Веснянка, вул. 1 Травня, буд. 11
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Прилуцьке,вул. Ківерцівська, буд. 20
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Котів, вул. Паркова, буд. 22
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Одеради, вул. Шкільна, буд. 28
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Носовичі, вул. Шевченка, буд. 70
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Кадище, вул. Зелена, буд. 21
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Дачне, вул. 1 Травня, буд. 16
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Завітне, вул. Шевченка, буд. 59
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Гор’янівка, вул. Луцька, буд. 35
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Дідичі, вул. Миру, буд. 12
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Личани, вул. Галана, буд. 12
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Мительне, вул. Денисюка, буд. 56
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Башлики, вул. Шкільна, буд. 1
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Карпилівка, вул. І.Франка, буд. 3
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Скреготівка,вул. Центральна,буд. 15
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Дубище, вул. Ватутіна, буд. 37
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Мощаниця, вул. Шкільна, буд. 10
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Сапогів, вул. Л.Українки, буд. 1
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Чемерин, вул. Гагаріна, буд. 27
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Сильне, вул. Шкільна, буд. 10
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Борохів, вул. Перемоги, буд. 2а
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Човниця, вул. Кравчука, буд. 24
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Знамирівка, вул. Шкільна, буд. 10
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Клепачів, вул. Шкільна, буд. 3
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Озерце, вул. Дачна, буд. 12
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Липляни, вул. Санаторна, буд. 5
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Кульчин, вул. Заводська, буд. 3
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Миків, вул. Незалежності, буд. 16
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Домашів, вул. Шевченка, буд. 12
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Озеро, вул. Перемоги, буд. 11
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Городище, вул. Шкільна, буд. 22
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Покащів, вул. Центральна, буд. 8
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Берестяне, вул. Садова, буд. 22
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Омельно, вул. Центральна, буд. 10
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Гайове, вул. Киричука, буд. 10
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Яромель, вул. Центральна, буд. 6
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Острів, вул. Незалежності, буд. 5
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Хопнів, вул. Зелена, буд. 25
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Ставок, вул. Садова, буд. 12
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Хорлупи, вул. Молодіжна, буд. 12
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Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Ромашківка,вул. Незалежності,буд. 9
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Пальче, вул. Центральна, буд. 17
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Клубочин,вул. Незалежності,буд. 17
Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт. Олика, вул. Щевченка, буд. 58а
Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці, вул. Філатова, буд. 6
Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт. Цумань, вул. Філатова, буд. 6
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Дерно, вул. Спеціалістів, буд. 17а
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Тростянець, вул. Київська, буд. 4
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Журавичі, вул. Шевченка, буд. 17
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Липно, вул. Шкільна, буд. 16
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Холоневичі,вул. Центральна,буд. 12
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Жидичин, вул. Учительська, буд. 18
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Гремяче, вул. Грушевського, буд. 83
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Звірів, вул. Київська, буд. 22
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Суськ, вул. Киричука , буд. 13
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Словатичі, вул. Киричука, буд. 25
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Славне, вул. Центральна, буд. 15
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Дідовичі, вул. Центральна, буд. 23
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Бодячів, вул. Молодіжна, буд. 11
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Вишнів, вул. Тиха, буд. 7а
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Сокиричі, вул. Центральна, буд. 10
Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці, вул. Жовтнева, буд. 3а
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Муравище, вул. Центральна, буд. 19
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Звози, вул. Центральна, буд. 17
Реєстраційне досьє від 29.10.2018 № 08/2910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

58 ФОП Качмар Любов Анатоліївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Конякіна, буд. 25, кв. 34
Ідентифікаційний код: 3116320127
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Відродження, буд. 50А, літера А-10
Реєстраційне досьє від 30.10.2018 № 08/3010-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ
САНАТОРІЙ"
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Місцезнаходження: м.Харків, пр. Гагаріна, 266
Ідентифікаційний код: 31766188
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча стоматологія,
клінічна лабораторна діагностика, дитяча отоларингологія, фізіотерапія, лікувальна
фізкультура; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Гагаріна, буд. 266
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 08/3110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

60 ФОП Вапнічна Ірина Вікторівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Шатава, вул. Санаторна,
буд. 44
Ідентифікаційний код: 2354108026
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. О.деБальзака, буд. 4А
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 09/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

61 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"ОБЛАСНИЙ
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР №4"
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Лозова, вул. Олександра Бричука, буд. 48
Ідентифікаційний код: 26107635
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, клінічна
лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Лозова, вул. Олександра Бричука, буд. 48
Реєстраційне досьє від 26.10.2018 № 09/2610-М

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

62 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Ємільчине,
вул. 1 Травня, буд. 133
Ідентифікаційний код: 38613347
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Усолуси, вул. Шкільна, буд. 2
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, буд. 96
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Сімаківка, вул. Вереси, буд. 17
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Середи, вул. Сербівська, буд. 3
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Бастова Рудня, вул. Центральна, буд. 22
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Неділище, вул. Центральна, буд. 19
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Ганнопіль, вул. Центральна, буд. 6
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Рудня Іванівська, вул. Шевченка, буд. 70
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Бобриця, вул. Шкільна, буд. 4
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Будо-Бобриця, вул. Шкільна, буд. 7
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Велика Глумча, вул. Центральна, буд. 40А
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Великий Яблунець,
вул. Хліборобська, буд. 5
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Вірівка, вул. Барашівська, буд. 12
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Зелениця, вул. Петровського, буд. 12А
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Куліші, вул. Шевченка, буд. 30
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, буд. 64
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Вікторівка, вул. Бобрицька, буд. 4
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Рихальське, вул. Пирожкова, буд.30
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Ємільчине, вул. 1 Травня, буд.133
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Андрієвичі, вул. Гербелівка, буд. 16
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с .Бараші, вул. Соборна, буд. 1
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Велика Цвіля,
вул. Давида Колобчука, буд.18
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Ємільчине, вул. 1 Травня, буд.133
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Болярка, вул. Лесі Українки, буд. 26
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Підлуби, вул. Шевченка, буд.4Б
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Кам’янка, вул. Центральна, буд. 1
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Кривотин,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 37А
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Серби, вул. Центральна, буд. 19
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Симони, вул. Вишнева, буд. 2
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв України, буд.117
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Березники, вул. Ємільчинська, буд. 10
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Варварівка, вул. Медична, буд. 4
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Горбове, вул. Лесі Українки, буд.34
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Киянка, вул. Житомирська, буд. 4
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Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Миколаївка, вул. Івана Франка, буд. 1
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Садки, вул. Центральна, буд.2
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Березівка, вул. Центральна, буд. 7
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Катеринівка, вул. Хмельова, буд. 24
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Яблунівка, вул. Жовтнева, буд. 2
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Чміль, вул. Центральна, буд.36
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Хутір Мокляки, вул. Корольова, буд. 53
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Тайки, вул. Перемоги, буд. 3
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Сорочень, вул. Миру, буд. 5
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Сербо-Слобідка, вул. Зелена, буд.12
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Рясне, вул. Церковна, буд.1
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Рудня-Миколаївська,
вул. Шевченка, буд.14
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Руденька, вул. Жовтня, буд. 238
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Радичі, вул. Шкільна, буд. 4
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Покощеве, вул. Польова, буд. 4А
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Паранине, вул. Заводська, буд. 29
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мокляки, вул. Ємільчинська, буд. 14
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Осівка, вул. Молодіжна, буд. 16
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Нові Серби, вул. Грушевського, буд. 17
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Королівка, вул. Шевченка, буд. 27
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Нитине, вул. Центральна, буд. 1
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Кочичине, вул. Шкільна, буд. 3
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Непізнаничі, вул. Колгоспна, буд.10
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Малий Яблунець,
вул. Ополонівська, буд. 38
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Медведове, вул. Центральна, буд. 54А
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Нараївка, вул. Центральна, буд. 47
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Михайлівка, вул. Центральна, буд. 7
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Сергіївка, вул. Центральна, буд. 36
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Осова, вул. Медова, буд. 12
Реєстраційне досьє від 29.10.2018 № 10/2910-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

63 ФОП Шевчук Борис Леонідович
Місцезнаходження: Волинська обл.,
буд. 6, кв. 81
Ідентифікаційний код: 2785306530

м.Луцьк,

вул.

В'ячеслава

Чорновола,

34
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургія, проктологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 10/3110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

64 ВИСОКО-ТОПОЛЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Оріхівка, вул. Першого
Травня, буд. 1А
Ідентифікаційний код: 03189147
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Лубенський р-н, с.Оріхівка, вул. Першого Травня, буд. 1А
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 11/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

65 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР
УРОЛОГІЇ І НЕФРОЛОГІЇ ІМ. В.І.ШАПОВАЛА"
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд. 195
Ідентифікаційний код: 31437719
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія,
дитяча анестезіологія, дитяча урологія, дієтологія, ендокринологія, епідеміологія, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, неврологія,
нефрологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, патологічна анатомія,
рентгенологія, рефлексотерапія, судинна хірургія, терапевтична стоматологія, терапія,
трансплантологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія

за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Катеринівка, вул. Живописна, буд.42
м.Харків, пр-т Московський, буд.195
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Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 11/3110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

66 ФОП Ушій Віта Ігорівна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Чортків,
вул. Весняна, буд. 8
Ідентифікаційний код: 3345109342
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Й.Сліпого, буд. 1
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 13/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

67 КОБЕЛЯЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК- ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с.Лісне, вул. Миру, буд. 63
Ідентифікаційний код: 03189239
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психіатрія, неврологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с.Лісне, вул. Миру, буд. 63
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 14/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

68 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЮЖНЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Южне, вул. Будівельників, буд. 19
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Ідентифікаційний код: 42500117
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:
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, буд.19
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 16/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

69 ФОП Фірко Володимир Миколайович
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. Тичини,
буд. 2Б, кв. 14
Ідентифікаційний код: 3182606655
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Муроване, вул. Шевченка, 10
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 19/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

70 ФОП Михалюк Ярослава Євгенівна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Київська, буд. 2, кв. 40
Ідентифікаційний код: 2362905683
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 23, прим. 115
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 20/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

71 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ЄВРОСЕЛЛ" МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Азербайджанська, буд. 8-А, офіс 130
Ідентифікаційний код: 42497529
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ендокринологія, неврологія,
урологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Бровари, бульвар Незалежності, буд. 20/3
Реєстраційне досьє від 01.11.2018 № 21/0111-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

72 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Першотравенськ, вул. Шахтарської
Слави, буд. 1
Ідентифікаційний код: 37804885
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, офтальмологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, буд.1
АЗПСМ №1
Дніпропетровська обл., м.Першотравенськ, вул. Ювілейна, буд. 13 АЗПСМ №2
Дніпропетровська обл., м.Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, буд.1
АЗПСМ №3
Реєстраційне досьє від 26.10.2018 № 2610/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

73 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПАССЕРВІС"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15 А
Ідентифікаційний код: 33348385
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, проспект Науки, буд.1/2
Реєстраційне досьє від 26.10.2018 № 2610/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

74 ФОП Лукашова Юлія Вікторівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Баха, буд.38
Ідентифікаційний код: 3301915985
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Башкирська, буд. 1А, прим. 18
Реєстраційне досьє від 30.10.2018 № 3010/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

75 ФОП Бабієнко Світлана Вікторівна
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, вул. Теліги Олени, буд. 28
Ідентифікаційний код: 2697914309
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., м.Умань, вул. Європейська, буд. 62А
Реєстраційне досьє від 30.10.2018 № 3010/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

76 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІ.ЕЙ.ВІ."
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Срібнокільська, буд. 20
Ідентифікаційний код: 42194433
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія,
анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Срібнокільська, буд. 20
Реєстраційне досьє від 30.10.2018 № 3010/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

77 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОСІВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Центральна,
буд. 53
Ідентифікаційний код: 38073028
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
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Степові Хутори, вул.Гагаріна, 31
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Сулак, вул.Партизанська, 15
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Хотинівка, вул. Українська, 103
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Іржавець, вул. Центральна, 5
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Плоске, вул. Миру, 4
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Мрин, вул.Малінка, 15
Чернігівська обл., Носівський р-н, м.Носівка, вул.Центральна, 53
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Лихачів, вул. Центральна, 182а
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Яблунівка, вул.Садова, 1
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Коломийцівка, вул. Молодіжна, 2
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Козари, вул. Привітна, 2
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Карабинівка, вул.Миру 16
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Калинівка, вул.Шевченка, 2а
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Селище, вул. Тонконога, 19
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Держанівка, вул.Лесі Українки, 11
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Адамівка, вул.Шевченка, 83а
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Макіївка, вул.Центральна, 2а
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Володькова Дівиця, вул.Центральна, 89
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Рівчак-Степанівка, вул.Центральна, 3
Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Дослідне, вул.Дружби, 1
Реєстраційне досьє від 30.10.2018 № 3010/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
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найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

78 ФОП Замараєва Ірина Олександрівна
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. К. Лібкнехта, буд. 52/20
Ідентифікаційний код: 2368107447
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю фізіотерапія
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Макарова, буд. 71
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Макарова, буд. 20/2
Реєстраційне досьє від 30.10.2018 № 3010/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

79 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ВОЛОДАРСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., Володарський р-н, смт Володарка,
вул. Коцюбинського, буд. 25
Ідентифікаційний код: 38416475
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:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Володарський р-н, с. Пархомівка, вул. Свято-Покровська, 93
Київська обл., Володарський р-н, с. Гайворон, вул. Шкільна, 2
Київська обл., Володарський р-н, с. Косівка, вул. Корінчука, 9
Київська обл., Володарський р-н, с. Капустинці, вул. Соборна, 6
Київська обл., Володарський р-н, с. Зрайки, вул. Лесі Українки, 2/а
Київська обл., Володарський р-н, с. Завадівка, вул. Середня, 50а
Київська обл., Володарський р-н, с. Гор-Косівка, вул. Демченка, 16
Київська обл., Володарський р-н, с. Лобачів, вул. Шевченка, 123
Київська обл., Володарський р-н, с. Володимирівка, вул. Миру,8
Київська обл., Володарський р-н, с. Веснянка, вул. Весняна, 12
Київська обл., Володарський р-н, с. Біліївка, вул. Шевченка, 1А
Київська обл., Володарський р-н, с. Березна, вул. Загороднього, 161
Київська обл., Володарський р-н, смт Володарка, вул.Коцюбинського, 25
Київська обл., Володарський р-н, с. Руде Село, вул. Грицюка, 31
Київська обл., Володарський р-н, с.Гор-Пустоварівка, вул. Центральна, 54
Київська обл., Володарський р-н, с. Петрашівка, вул. Шевченка, 19
Київська обл., Володарський р-н, с. Логвин, вул. Армійська, 1/а
Київська обл., Володарський р-н, с. Рогізна, вул. Героїв Небесної Сотні, 21
Київська обл., Володарський р-н, с. Тарган, вул. Зарічна, 1
Київська обл., Володарський р-н, с. Чепіженці, вул. Миру, 15
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Київська обл., Володарський р-н, с. Тарасівка, вул. Дружби, 55
Київська обл., Володарський р-н, с. Тадіївка, вул. Миру, 69
Київська обл., Володарський р-н, с. Рубченки, вул. Плугатаря, 11
Київська обл., Володарський р-н, с. Мармуліївка, вул. Центральна, 2
Київська обл., Володарський р-н, с. Надросівка, вул. Лесі Українки, 7
Київська обл., Володарський р-н, с. Ожегівка, вул. Шевченка, 37
Київська обл., Володарський р-н, с. Михайлівка, вул. Шевченка, 14
Київська обл., Володарський р-н, с. Матвіїха, вул. Кооперативна, 16
Київська обл., Володарський р-н, с. Рачки, вул. Квітнева, 37
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 3110/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

80 ФОП Ткаченко Михайло Сергійович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Афанасіївська, буд. 3, кв. 18
Ідентифікаційний код: 2138712773
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика, кардіологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Шекспіра, буд. 16
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 3110/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

81 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА
ПОЛІКЛІНІКА №2" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Рокоссовського, буд. 47
Ідентифікаційний код: 04591208
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія,
дитяча ендокринологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча
пульмонологія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, ендоскопія, загальна практика сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, організація і
управління охороною здоров'я, педіатрія, рентгенологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Чернігів, вул. Рокоссовського, 30
м.Чернігів, вул. Рокоссовського, 47
м.Чернігів, вул. Волковича, 25
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Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 3110/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

82 ТОВАРИСТВО
"ГЕНСЕЛЛ"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Нова, буд. 33-А
Ідентифікаційний код: 42271250
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, загальна практика сімейна медицина, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика,
фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Нова, буд. 33А
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 3110/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

83 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка,
буд. 2, офіс 7
Ідентифікаційний код: 37944783
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Луполове, вул. Сонячна, 120А
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Грушка, вул. Шевченка, 3
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Дельфінове, вул. Змієва, 38
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Йосипівка, вул. Шевченка, 41
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Кам’яний Брід, вул. Адміністративна, 9
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Кошаро-Олександрівка,
вул. Набережна 3
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Лозувате, вул. Центральна, 41
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Кам’яна Криниця, вул..Нитренка, 150А
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Вільхове, вул..Площа Незалежності, 4
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Богданове, вул. Божка, 54

43
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Новоселиця, вул. Горького, 5
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Сабатинівка, вул. Молодіжна, 4
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Великі Трояни, вул. Поворознюка, 56а
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Синицівка, вул. Миру, 32
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Благовіщенське,
вул. Ореста Гуменюка, буд. 2, офіс 7
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка, вул. Центральна, 4
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Христофорове, вул. Центральна, 5
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Мечиславка, вул. Травнева, 112
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Шамраєве, вул. Шевченка, 5
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Шевченкове, вул. Шевченка, 46
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Розношенське,
вул. Сергія Чорнобая, буд. 10
Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Синьки, вул. Покровська, 22
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 3110/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

84 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, бульвар 30-річчя Перемоги,
буд. 16, кв. 51
Ідентифікаційний код: 42145700
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Костенко, буд.36
Реєстраційне досьє від 31.10.2018 № 3110/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 84 справи

Заступник Міністра
Бондар В.Є. 200 08 17

Роман ІЛИК

