ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
15.11.2018 № 2099

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ФОП Цемох Тетяна Миколаївна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Київська, буд. 50, кв. 89
Ідентифікаційний код: 2805017321
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ендокринологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Першотравневий, буд. 4
Реєстраційне досьє від 02.11.2018 № 01/0211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ПУНКТ
ТИМЧАСОВОГО
РОЗМІЩЕННЯ
М.ЯГОТИНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БІЖЕНЦІВ

У

Місцезнаходження: Київська обл., Яготинський р-н, м.Яготин, вул. Студентська, буд.
2
Ідентифікаційний код: 26426722
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Студентська, буд. 2
Реєстраційне досьє від 05.11.2018 № 01/0511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

3 ФОП Шагало Галина Євгеніївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 26Б, кв. 30
Ідентифікаційний код: 2432904784
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 01/0811-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)

4 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ЛІКАРНЯ № 1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Сохора, буд. 5 А
Ідентифікаційний код: 31733636
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, організація і управління
охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (гігієна),
лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа
(операційна), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Привокзальна, буд.13
м.Харків, вул. Сохора, буд.5
Реєстраційне досьє від 02.11.2018 № 02/0211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

5 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Новгородська, буд. 85
Ідентифікаційний код: 02003570
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
ендоскопія, епідеміологія, клінічна імунологія, онкогінекологія, ортопедична стоматологія,
онкохірургія, кардіологія, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, неврологія, онкологія, ортопедія і травматологія, патологічна анатомія,
отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, психотерапія, пульмонологія, рентгенологія,
терапевтична стоматологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста
з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),
лабораторна справа (патологія), сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медична статистика, рентгенологія
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за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Новгородська, буд.85
Реєстраційне досьє від 05.11.2018 № 02/0511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

6 ФОП Гончаренко Анатолій Сергійович
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Чередниченківський, буд. 7, кв. 358
Ідентифікаційний код: 3283405417
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Московський, буд. 204/1
Реєстраційне досьє від 06.11.2018 № 02/0611-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Ціхоцький Віталій Деонідович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, вул. Монастиирська,
буд. 22, кв. 45
Ідентифікаційний код: 3055417676
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. В.Великого, буд. 10В
Реєстраційне досьє від 02.11.2018 № 0211/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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8 ФОП Гарагудз Оксана Іванівна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Хоростків,
вул. Вибранівська, буд. 3А
Ідентифікаційний код: 2931609222
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Незалежності, буд. 56
Реєстраційне досьє від 02.11.2018 № 0211/04-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)

9 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ
№3"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 46
Ідентифікаційний код: 02003675
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія,
епідеміологія, інфекційні хвороби, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
медична психологія, організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія,
неврологія, психотерапія, психіатрія, патологічна анатомія, урологія, отоларингологія,
рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія, дитяча психіатрія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа
(клініка), лабораторна справа (патологія), сестринська справа, рентгенологія, медична
статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 46
Реєстраційне досьє від 02.11.2018 № 03/0211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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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10 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МИЛЯЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" МИЛЯЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДУБРОВИЦЬКОГО
РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Миляч,
вул. Василевського, буд. 122, А
Ідентифікаційний код: 40359029
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
стоматологія
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Жадень, вул. Центральна, 192
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Будимля, вул.Незалежності, 41а
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Смородськ, вул. Шкільна, 4а
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Хочин, вул. Хочинська, 40б
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с Лугове, вул. Шевченка, 72
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Біле, вул. Центральна, 11
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Переброди, вул. Шкільна, 4
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Миляч, вул. Василевського, 122а
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Удрицьк, вул. Центральна, 40а
Реєстраційне досьє від 05.11.2018 № 03/0511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

11 ФОП Дудік Микола Олександрович
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Косіора, буд. 6
Ідентифікаційний код: 2830512737
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, вул. Житомирська, буд. 31, кв. 161
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 03/0811-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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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12 ФОП Дудник Тетяна Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Київське шосе, буд. 50, кв. 53
Ідентифікаційний код: 2674816926
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Олеся Гончара, буд. 19А
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 04/0711-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Щербак Євгенія Сергіївна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Київська, буд. 164
Ідентифікаційний код: 3117114540
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., м.Бровари, вул. Київська, буд. 316/1
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 04/0811-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

14 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 1"
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, с. Стрілеча, вул. Бєлгородська,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 02002339
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, бактеріологія, дерматовенерологія, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лаборант з імунології, медична психологія,
наркологія, неврологія, організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія,
отоларингологія, патологічна анатомія, психіатрія, психотерапія, рентгенологія,
терапевтична стоматологія, терапія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика,
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа
(клініка), рентгенологія, сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа
(патологія), лабораторна справа (гігієна)
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Харківський р-н, с. Стрілеча, вул. Бєлгородська, буд. 1
Реєстраційне досьє від 02.11.2018 № 05/0211-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)

15 ФОП Лиса Ольга Богданівна
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Прибузька, буд. 34, кв. 152
Ідентифікаційний код: 2173014706
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Хмельницький, вул. Староміська, буд. 52-Б
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 05/0711-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" РУЖИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Ружинський р-н, смт Ружин, вул. Київська,
буд. 30
Ідентифікаційний код: 36928740
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:
медична статистика, сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Мовчанівка, вул.Захисників Вітчизни, буд. 1
Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Малі Низгірці, вул.Корольова, буд. 41
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Карабчиїв, вул. Кооперативна, буд. 17
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Бистріївка, вул. Рибачківського, буд. 57
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Березянка, вул. Шкільна, буд. 2
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Зарудинці, вул. Колгоспна, буд.74
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Чорнорудка, вул.Свободи, буд. 101
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Плоска, вул. Центральна, буд. 34
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Прибережне, вул. Набережна, буд. 11
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Зоряне, вул.Вишнева, буд. 1
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Йосипівка, вул.Переселенців, буд. 4
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Вишневе, вул.Заріччя, буд. 2
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Вільнопілля, вул. Шевченка, буд.22
Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Шпиченці, вул. Центральна, буд. 57
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Дерганівка, вул. Шкільна, буд. 60
Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Ярославка, вул. Село, буд. 16
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Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Крилівка, вул. Перемоги, буд. 31
Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Трубіївка, вул. Шевченка, буд. 2
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Мусіївка, вул. Ніни Сосніної, буд. 1/1
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Вербівка, вул. Демчука, буд. 3
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Рогачі, вул. Кооперативна, буд. 32
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Городок, вул. Колгоспна, буд. 21
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Сахни, вул. Багірова, буд. 19
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Княжики, вул. Вишнева, буд.5
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Мала Чернявка, вул. Хрустицького, буд. 73
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Першотравневе, вул. Центральна
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Мар’янівка, вул. Центральна, буд. 5-а
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Білилівка, провулок Медичний, буд. 7
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Немиренці, вул. Центральна, буд. 2
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Топори, вул.Шкільна, буд. 1
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Верхівня, вул.Троїцька, буд. 20/1
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Роставиця, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 43
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Нова Чорнорудка, вул.Шкільна, буд. 5-б
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Вчорайше, вул.Каштанова, буд. 43
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Бистрик, вул. Гагаріна, буд. 8
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Ягнятин, вул. Центральна, буд. 77
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Голубівка, вул. Колгоспна, буд. 8
Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Огіївка, вул. Центральна, буд. 46
Реєстраційне досьє від 05.11.2018 № 0511/02-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)

17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МИРОНІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
"МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка,
вул. Благовіщенська, буд. 96
Ідентифікаційний код: 38164193
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Миронівський р-н, с.Великий Букрин, вул. Шевченка, 13
Київська обл., Миронівський р-н, с.Яхни, вул. Шевченка, 19/1
Київська обл., Миронівський р-н, с.Нова Миронівка, вул. Комарова, 8
Київська обл., Миронівський р-н, с.Коритище, вул. Стрільця, 55а
Київська обл., Миронівський р-н, с.Ромашки, вул. Покровського, 2
Київська обл., Миронівський р-н, с.Липовий Ріг, вул. Набережна, 14
Київська обл., Миронівський р-н, с.Микитяни, вул. Жовтнева, 32
Київська обл., Миронівський р-н, с.Гулі, вул. Лугова, 44
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Київська обл., Миронівський р-н, с.Ходорів, вул. Героїв Дніпра, 39
Київська обл., Миронівський р-н, с.Ведмедівка, вул. Молодіжна, 11
Київська обл., Миронівський р-н, м.Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Київська обл., Миронівський р-н, с.Владиславка, вул. Набережна, 4
Київська обл., Миронівський р-н, с.Польове, вул. Миру, 13
Київська обл., Миронівський р-н, с.Зеленьки, вул. Миру, 51
Київська обл., Миронівський р-н, с.Карапиші, вул. Шевченка, 63
Київська обл., Миронівський р-н, с.Козин, вул. Моргунівка, 172
Київська обл., Миронівський р-н, с.Маслівка, вул. Незалежності, 68
Київська обл., Миронівський р-н, с.Пиї, вул. Підгірна, 125
Київська обл., Миронівський р-н, с.Потік, вул. Преображенська, 1
Київська обл., Миронівський р-н, с.Росава, вул. Центральна, 57а
Київська обл., Миронівський р-н, с.Центральне, вул. Центральна, 58
Київська обл., Миронівський р-н, с.Ново-Олександрівка, вул. Макарова, 1
Київська обл., Миронівський р-н, с.Вікторівка, вул. Незалежності, 25
Київська обл., Миронівський р-н, с.Малий Букрин, вул. Петра Сагайдачного, 39
Київська обл., Миронівський р-н, с.Олександрівка, вул. Центральна, 66
Київська обл., Миронівський р-н, с.Ємчиха, вул. Миру, 11
Київська обл., Миронівський р-н, с.Грушів, вул. Будівельників, 6
Київська обл., Миронівський р-н, с.Македони, вул. Центральна, 4а
Київська обл., Миронівський р-н, с.Тулинці, вул. 12 Липня, 19
Київська обл., Миронівський р-н, с.Юхни, вул. Центральна, 46
Київська обл., Миронівський р-н, с.Пустовіти, вул. Кооперативна, 5
Київська обл., Миронівський р-н, с.Салів, вул. Шкільна, 1
Київська обл., Миронівський р-н, с.Шандра, вул. Садова, 3
Реєстраційне досьє від 05.11.2018 № 0511/03-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)

18 ФОП Середа Дарія Володимирівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, м.Новояворівськ, вул. Юрія
Липи, буд. 1А, кв. 34
Ідентифікаційний код: 2426316104
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, дитяча стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Шевченка Т., буд. 15,
прим. LXXV
Реєстраційне досьє від 05.11.2018 № 0511/04-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)
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19 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ
ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 3 Б
Ідентифікаційний код: 21240866
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
неонатологія, анестезіологія, клінічна лабораторна діагностика, ультразвукова діагностика,
епідеміологія, терапія, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста
з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, сестринська справа
(операційна), лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 3Б,
м.Харків, вул. Тобольська, буд. 42
Реєстраційне досьє від 02.11.2018 № 06/0211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

20 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ. О.І. МЕЩАНІНОВА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Балакірєва, буд. 3 А
Ідентифікаційний код: 02003557
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія,
дитяча анестезіологія, дитяча нейрохірургія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія,
ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, комбустіологія, лабораторна
імунологія, неврологія, нефрологія, нефрологія, організація і управління охороною
здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, патологічна анатомія, педіатрія,
психіатрія, рентгенологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична
статистика, рентгенологія, сестринська справа (операційна), лабораторна справа (гігієна),
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія)
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пров. Балакірєва, буд. 3А
Реєстраційне досьє від 06.11.2018 № 06/0611-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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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21 ФОП Крамарчук Федір Володимирович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Миколайчука, буд. 36, кв. 45
Ідентифікаційний код: 2068715939
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, буд. 10
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 06/0711-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 КРОТІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Кроти, вул. Польова,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 05392756
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психіатрія, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю
олодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Кроти, вул. Польова, 1
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 06/0811-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЧУ
ЖИТИ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Сімферопольська, буд. 13А, офіс 121
Ідентифікаційний код: 40693861
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Бровари, вул. Стельмаха, буд. 18А
Реєстраційне досьє від 06.11.2018 № 0611/02-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)
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24 ФОП Олійник Олена Василівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 32, кв. 77
Ідентифікаційний код: 2342816904
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Нахімова, буд. 108
Реєстраційне досьє від 06.11.2018 № 0611/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

25 ФОП Катальніков Артем Олександрович
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, бульвар Краматорський, буд. 11,
кв. 121
Ідентифікаційний код: 2940204377
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Леоніда Бикова, буд. 6-274Н
Реєстраційне досьє від 06.11.2018 № 0611/05-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)

26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №7" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, Салтівське шосе, буд. 266
Ідентифікаційний код: 22648032
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, ендокринологія,
ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія,
медична психологія, лікувальна фізкультура, неврологія, нейрохірургія, отоларингологія,
офтальмологія, рефлексотерапія, психотерапія, психіатрія, наркологія, терапія,
рентгенологія, терапевтична стоматологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
функціональна діагностика, епідеміологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка),
сестринська справа (операційна), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, Салтівське шосе, буд.266
Реєстраційне досьє від 06.11.2018 № 07/0611-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)

27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА №3" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Головна, буд. 246 В
Ідентифікаційний код: 14257872
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ультразвукова діагностика,
кардіологія, пульмонологія, ендокринологія, гастроентерологія, неврологія, терапія,
загальна практика - сімейна медицина, отоларингологія, хірургія, офтальмологія, урологія,
онкологія, акушерство і гінекологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
рентгенологія, терапевтична стоматологія, інфекційні хвороби, ортопедія і травматологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа,
медична статистика, рентгенологія, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Чернівці, вул. Головна, буд. 246В
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/01-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)

28 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ"
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Бехтерева, буд. 1
Ідентифікаційний код: 01985400
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія,
дитяча отоларингологія, дитяча психіатрія, епідеміологія, інфекційні хвороби, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, наркологія, неврологія, нейрохірургія,
організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія,
психотерапія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: медико-профілактична справа,
лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),
сестринська справа,
сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Бахтерева, буд. 1
м.Дніпро, вул. Сержанта Литвищенка, буд. 60
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/02-М

14
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

29 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове,
вул. Одеська, буд. 82
Ідентифікаційний код: 38094247
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Ставки, вул. Центральна, буд. 32 Д
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Одеська, буд. 82
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Новокатеринівка, вул. Ювілейна, буд. 9
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Покровка, вул. Шевченка, буд. 44
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Новосвітлівка, вул. Центральна, буд. 82
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Варюшине, вул. Тополина, буд. 34
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Григорівка, вул. Молодіжна, буд. 25
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Іванівка, вул. Іванівська, буд. 23
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Катеринівка, вул. Молодіжна, буд. 1
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Кубряки, вул. Шкільна, буд. 17
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Поділля, вул. Пашковського, буд. 19/1
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Староолексіївка,
вул. Центральна, буд. 58 В
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Федорівка, вул. Корабелів, буд. 15 А
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Штукар, вул. Миру, буд. 59 А
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Широколанівка, вул. Центральна, буд. 124
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/03-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)

15

30 ФОП Отрощенко Петро Олександрович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Малишка, буд. 19-А, кв. 48
Ідентифікаційний код: 3185520078
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю наркологія, психіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Оноре де Бальзака, буд. 4А
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/04-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)

31 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ДОВГОЛІТТЯ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Тверська, буд. 2, кв. 90
Ідентифікаційний код: 40390074
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, гастроентерологія, кардіологія,
ендокринологія, неврологія, ортопедія і травматологія, пульмонологія, терапія,
функціональна діагностика, фізіотерапія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1А
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Малигіна, буд. 6
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/05-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)

32 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
ЗАПОРІЖЖЯ"
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4
Ідентифікаційний код: 01130561
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа (невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18

16
найменування коду класифікації доходів 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 "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 8"
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38783662
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 2
м.Запоріжжя, вул. Карпенко-Карого, буд. 7
м.Запоріжжя, вул. Військбуд, буд. 77
м.Запоріжжя, вул. Центральна, буд. 8Б
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/07-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)

34 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "5-А МІСЬКА
КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Виговського, буд. 32
Ідентифікаційний код: 23957835
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія,
психотерапія, анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія,
дитяча ендокринологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія,
дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, організація і
управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
проктологія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, терапевтична стоматологія,
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа,
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа (операційна),
рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Виговського, буд. 32
м.Львів, вул. Любінська, буд. 94
м.Львів, смт. Рудне, вул. Грушевського, буд. 48
м.Львів, вул. Виговського, буд. 41
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18

17
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Крамаренко Родіон Борисович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 63А, кв. 78
Ідентифікаційний код: 3164012036
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Ялтинська, буд. 10/14
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/09-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)

36 ФОП Левко Петро Юрійович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, м.Тячів, вул. Партизанська,
буд. 35
Ідентифікаційний код: 3206203075
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, пров. Голлоша, буд. 6
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/11-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)

37 КОМУНАЛЬНЕ
"ВЕРХОВИНСЬКИЙ
ДОПОМОГИ"

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт Верховина,
вул. Жаб'євська, буд. 10
Ідентифікаційний код: 38609428
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, лабораторна справа (клініка)

18
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Замагора, присілок Нижня Долина
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Плай, присілок Плай
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Перехресне, присілок Центр
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Чорна Річка, присілок Чорна Річка
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Криворівня, присілок Москалівка
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Голови, присілок Біла Річка
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Явірник, Центр
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Волова, присілок Кізя
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Бистрець, Центр
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Топільче, урочище Топільче, 1
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Дземброня, Центр
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Красник, вул. Івана Франка, 33
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Черетів, присілок Другий Черетів
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт. Верховина, вулиця Жаб'євська, 10
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Красноїлля, присілок
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Зелене, присілок Центр, 2
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Ільці, присілок Флесівка, 1
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Печіще, присілок Печіще
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Буковець, присілок Центр
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Ходак, присілок Центр
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Рівня, присілок Центр
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Кривопілля, присілок Центр
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Бережниця, присілок Погар
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Віпче, вулиця Січових Стрільців, 1
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Шкірівський Грунь
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Синиці, присілок Дубівський
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Верхній Ясенів, присілок Горби
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/12-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)

38 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"

ПІДПРИЄМСТВО

"4-А

Місцезнаходження: м.Львів, просп. Червоної Калини, буд. 68
Ідентифікаційний код: 23970286
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча хірургія, дитяча ендокринологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча пульмонологія, дитяча хірургія, дитячі
інфекційні хвороби, підліткова терапія, рентгенологія, фізіотерапія, організація і
управління охороною здоров'я, терапія, гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія,
психотерапія, ревматологія, ультразвукова діагностика, урологія, функціональна
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діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія, медична статистика, акушерська справа, лабораторна
справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Навроцького В., буд. 23
м.Львів, просп. Червоної Калини, буд. 57
м.Львів, просп. Червоної Калини, буд. 68
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/14-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

39 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МУКАЧІВСЬКОГО
РАЙОНУ" МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Великі Лучки,
вул. Пушкіна, буд. 15
Ідентифікаційний код: 38236420
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, рентгенологія, стоматологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
рентгенологія, стоматологія, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, акушерська
справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Грибівці, вул. Гагаріна, буд. 68
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Драгиня, буд. 16 В
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Брестів, вул. Садова, буд. 23
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Лецовиця, вул. Шкільна, буд. З
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Кучава, буд. 77 а
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Куштановиця, вул. Миру
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Нижній Коропець, вул. Миру, буд. 61
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Павшино, вул. Лесі Українки, буд. 97
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Микулівці, буд. 51
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Шенборн, вул. Головна, буд. 66
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Станово, вул. Миру, буд. 74
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Червеньово, буд. 46
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Кузьмино, буд. 60 а
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Медведівці, вул. Центральна, буд. 27
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Кльочки, вул. Садова, 44б буд. б/н
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Лісарня, буд. 31 а
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Верхня Визниця, вул. Миру, буд. 28 А
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Іванівці, вул. Фізкультурна, буд. 1
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Форнош, вул. Беке, буд. 130
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Дубино, вул. Макаренка, буд. 47
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ільківці, буд. 30
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Герцівці, буд. 34
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Яблуново, вул. Миру, буд. 72
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Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ділок, вул. Гагаріна, буд. 68
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Гандеровиця, вул. Миру, буд. 47
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Тростяниця, буд. 40 а
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Крите, буд. 50 а
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бистриця, вул. Шевченка, буд. 48
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Чабин, вул. Туристська, буд. 1
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бабичі, буд. 84
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Барбово, вул. Миру, буд. 3
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Лавки, вул. Нижнянська, буд. З
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Жуково, вул. Миру, буд. 23
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Кендерешів, вул. Садова, буд. 13
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Копинівці, вул. Миру, буд. 119
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Щасливе, буд. 76
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Пістрялово, буд. 153
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Грабово, буд. 60 а
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Вільховиця, вул. Миру, буд. 15
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Кленовець, вул. Вакарова, буд. 1 а
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Кальник, вул. Шевченка, буд. 18
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Зняцево, вул. Центральна, буд. 141
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Залуж, вул. Пушкіна, буд. 19
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Завидово, вул. Миру, буд. 99А
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Дерцен, вул. Ракоці, буд. 72
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Чомонин, вул. Широка, буд. 2
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Гагаріна, буд. 19
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Верхній Коропець, вул. Шенборна, буд. 12
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Жнятино, вул. Миру, буд. 107А
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бобовище, вул. Миру, буд. 43
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Березинка, вул. Шевченка, буд. 37
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Баркасово, вул. Мункачі Мигаля, буд. 5
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, селище Чинадієво, вул. Волошина, буд. 115
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, буд. 2
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Великі Лучки, вул. Пушкіна, буд. 15
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Старе Давидково, вул. Миру, буд. 121
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Лалово, вул. Миру, буд. 56 В
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Горонда, вул. Пирогова, буд. 39
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Руське, вул. Борканюка, буд. 1
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Клячаново, вул. Мукачівська, буд. 2А
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Зубівка, вул. Миру, буд. 46
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Серне, вул. Ракоці Ференца, буд. II, 152
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Чопівці, вул. Виноградна, буд. 2
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Страбичово, вул. Центральна, буд. 224
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Пузняківці, вул. Центральна, буд. 69А
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Лохово, вул. Центральна, буд. 23
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Синяк буд. 36
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, селище Кольчино, вул. Фрідяшівська, буд. 10А
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Макарьово, вул. Шевченка, буд. 61
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Нове Давидково, вул. Івана Франка, буд. 6 а
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Обава, вул. Шевченка, буд. 3
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/15-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800

21
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Качмарик Маріанна Михайлівна
Місцезнаходження: м.Львів, смт Брюховичі, вул. Лікарська, буд. 12Б, кв. 8
Ідентифікаційний код: 3021809361
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Медової Печери, буд. 1
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

41 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА
СТОМАТОЛОГІЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Пимоненка, буд.10-А
Ідентифікаційний код: 42376659
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, дитяча
стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Київ, пров.Чеховський, 8
м.Київ, вул. Кирилівська, 119/1
м.Київ, вул. Шота Руставелі, 26
м.Київ, вул. Гетьмана, 26/28
м.Київ, вул. Ярослава Гашека, 16
м.Київ, вул. Пимоненка, 10-А
м.Київ, пров.Польовий, 7
м.Київ, вул. Нижній Вал, 39-Б
м.Київ, вул. Костянтинівська, 22/17
м.Київ, пр-т Алішера Навої, 1
м.Київ, вул.Вербицького, 3-Б
м.Київ, вул.Львівська, 1/9
м.Київ, пр-т Перемоги, 76
м.Київ, вул. Мельникова, 69-А
м.Київ, вул. Малиновського, 9-А
м.Київ, пр-т Оболонський, 34-Д
м.Київ, вул. Волошська, 47
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 0711/17-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

42 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА
ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 1
Ідентифікаційний код: 04543022
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча алергологія, дитяча
офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча урологія, дитяча гастроентерологія, дитяча
гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, підліткова терапія, дитяча фтизіатрія, дитяча
хірургія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча гематологія, ендоскопія, клінічна лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, організація і
управління охороною здоров'я, ортодонтія, педіатрія, рентгенологія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, медична статистика,
рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, просп. Волі, буд. 3А
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1
Реєстраційне досьє від 06.11.2018 № 08/0611-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Жабинець Віра Романівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Любінська, 105, кв.13
Ідентифікаційний код: 2848318589
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Коломийська, буд. 1, кв. 3
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 08/0811-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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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44 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АВАНГАРДІВСЬКА
АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИСІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард,
вул. Фруктова, буд. 7
Ідентифікаційний код: 39067895
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
педіатрія, загальна практика - сімейна медицина, ультразвукова діагностика; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Прилиманське, вул. Центральна, буд.119
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Проїздна, буд.12, прим.8
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Фруктова, буд.7
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/01-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)

45 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРИБІВСЬКА
АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
ДАЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Грибівка, вул. Миру, буд. 22
Ідентифікаційний код: 37291495
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, терапевтична стоматологія, клінічна
лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа,
медична статистика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Доброолександрівка, вул. Шкільна, буд. 2а
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Барабой, вул. Соборності, буд.95
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Дальник, вул. Дружби, буд.111
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Санжарійка, вул. Приморська, буд.6
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Роксолани, провулок Клубний, буд.6
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Грибівка, вул. Миру, буд.22
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/02-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)
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46 ФОП Ходаковська Марина Олександрівна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 61-В, кв. 53
Ідентифікаційний код: 2814111645
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Джерельна, буд. 10, прим. 116
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/03-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)

47 ТОВАРИСТВО
"МЕДКРОС"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, буд. 10
Ідентифікаційний код: 41236202
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія, анестезіологія;
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 46
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/05-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)

48 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СНОВСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Сновський р-н, м.Сновськ,
вул. Спортивна, буд. 21
Ідентифікаційний код: 39095807
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
медична статистика, акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Низківка, вул. Перемоги, 65 а
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Сновське, вул. 30 років Перемоги, 8
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Суничне, вул. Коновалова, 26
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Попільня, вул. Незалежності, 17 б
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Єнькова Рудня, вул. Центральна, 17
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Михайлівка, вул. Молодіжна, 9
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Гвоздиківка, вул. Неретіна, 80
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Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Старі Боровичі, вул. Центральна, 10
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Жовідь, вул. Самодеда, 89 а
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Займище, вул. Весела, 95
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Хотуничі, вул. Шевченка, 153/1
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Гірськ, вул. Миру, 43
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Клюси, вул. Партизанська, 36
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Тур'я, вул. Перемоги, 4
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Софіївка, вул. Вільна, 4 а
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Тихоновичі, вул. Гагаріна, 4
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Іванівка, вул. Зелена, 8
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Єліне, вул. Покровська, 84
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Нові Млини, вул. Слобідська, 1
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Чепелів, вул. Шевченка, 70
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Рогізки, вул. Гоголя, 24
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Лосева Слобода, вул. Райдужна, 33
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Заріччя, вул. Центральна, 1
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Петрівка, вул. Центральна, 55
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Смяч, вул. Молодіжна, 10
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Камка, вул. 8 Березня, 71
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Гута Студенецька, вул. Велика, 9
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Нові Боровичі, вул. Зарічна, 12
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Стара Рудня, пр. Центральний, 4
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Кучинівка, вул. Попудренка, 1
Чернігівська обл., Сновський р-н, с. Великий Щимель, вул. Нова, 1 б
Чернігівська обл., Сновський р-н, м. Сновськ, вул. Спортивна, 21
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/06-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)

49 ФОП Обух Катерина Вікторівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Грінченко, буд. 457
Ідентифікаційний код: 3231206789
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Обухівка, вул. Центральна, буд. 28
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/07-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)
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50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Черняхів, вул. Івана
Франка, буд. 42
Ідентифікаційний код: 38500472
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, лікувальна справа,
сестринська справа, медична статистика,
акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт.Половино, вул. Пірогова, буд. 1
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Видибор, вул. Центральна, буд. 2а
Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт. Черняхів, вул. І.Франка, буд. 42
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Горбулів, вул. 1-Травня, буд.38
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с. Андріївка, вул. Черняхівська, буд.40
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Дівочки, вул. Шевченка, буд. 1
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Селець, вул. Щорса, буд. 3
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Новосілки, вул. Мельнична, буд. 46
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Пекарщина, вул.Петровського, буд.5а
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.В.Горбаша, вул. Чеська, буд. 1
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Троковичі, вул. Черняхівська, буд. 2а
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с. Бежів, вул. Шевченка, буд. 68
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с. Клітище, вул. Миру, буд. 55
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Жадьки, вул. 1-Травня, буд. 2
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с. Славів, вул. Черняхівська, буд. 14
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Очеретянка, вул. Черняхівська, буд.4а
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Стирти, вул. Молодіжна, буд. 13
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Браженка, вул. Миру, буд. 21 б
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Сали, вул. 1-Травня, буд. 1
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Федорівка, вул. Миру, буд. 73
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Росівка, вул. Незалежності, буд. 2
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Сліпчиці, вул. Миру, буд. 92-б
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с. Некраші, вул. Високівська, буд. 1а
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Селянщина, вул.Лісова, буд. 1
Житомирська обл., Черняхівський р-н, Корчівка, вул. Шевченка, буд. 23а
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Нераж, вул. Жовтнева, буд. 55
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Ганнопіль, вул. Шевченка, буд. 2а
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Свидя, вул. Ол.Павлюка, буд. 17 б
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/08-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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51 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАД
ПЛЮС"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 37606119
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Столичне шосе, буд. 275
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/09-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)

52 ФОП Пронченко Алла Кузьмівна
Місцезнаходження: м.Полтава, пров. Хоткевича, буд. 3, кв. 95
Ідентифікаційний код: 2471104760
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Станіславського, буд. 6А
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

53 ФОП Ковтун Людмила Володимирівна
Місцезнаходження: Одеська обл., Кодимський р-н, м. Кодима, вул. Кривенцова, буд. 5
Ідентифікаційний код: 2975100945
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Кодимський р-н, м. Кодима, вул. Кривенцова, буд. 1
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/11-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)
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54 ФОП Яковишин Володимир Михайлович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт Верховина,
вул. Грушевського, буд. 7, кв. 6
Ідентифікаційний код: 3326000137
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Слобідська, буд. 11
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/12-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)

55 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛЮБАРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЛЮБАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Любарський р-н, вул. Медична, буд. 5
Ідентифікаційний код: 42161921
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Кутище, вул. Миру, буд. 16
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Коростки, вул. Любарська, буд. 1а
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Гринівці, вул. Центральна, буд. 24
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Житинці, вул. Миру, буд. 4а
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Провалівка, вул. Садова, буд. 1-а
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Демківці, вул. Центральна, буд. 47
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Семенівка, вул. Шкільна, буд. 23
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Кириївка вул. Шевченка, буд. 42
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Мала Деревичка, вул. Любарська, буд. 35а
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Вигнанка, вул. Перемоги, буд. 28
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Старий Любар, вул. Медична, буд. 5
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Нова Чорторія, вул. Шкільна, буд. 23
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Старий Любар, вул. Медична, буд. 5
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Авратин вул. Садова, буд. 17
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Велика Волиця, вул. Незалежності, буд. 40
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Меленці, вул. Героїв Майдану, буд. 4
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Перетік, вул. Центральна, буд. 38а
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Горопаї, вул. Центральна, буд. 14
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Юрівка, вул. Героїв Кантемирівців, буд. 96
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Липне, вул. Зарудня, буд. 30
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Стара Чортория, вул. Нова Перемога, буд. 37
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Борушківці, вул. Михайлівська, буд. 84а
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Житомирська обл., Любарський р-н, с. Мотовилівка, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 6-а
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Пединки, вул. Перемоги, буд. 23
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Стрижівка, вул. Центральна, буд. 32
Житомирська обл., Любарський р-н, с.Малий Браталів, вул. Шевченка, буд. 74а
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Привітів, вул. Слобода, буд. 1
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Панасівка, вул. Шкільна, буд. 2
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Великі Деревичі, вул. Центральна, буд. 3/1
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Меленці вул. Героїв Майдану, буд. 3
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Бичева, вул. Лесі Українки, буд. 12
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Громада, вул. Хутірська, буд. 50
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Березівка, вул. Центральна, буд. 59
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Гізівщина, вул. Мазуренка, буд. 6
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Глезне, вул. Центральна, буд. 2
Житомирська обл., Любарський р-н, с.Великий Браталів вул. Центральна, буд. 21
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Филинці,вул. Ватутіна,буд. 9
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/14-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

56 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИЛУЦЬКА
МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Костянтинівська, буд. 185
Ідентифікаційний код: 05483581
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча ендокринологія, дитячі
інфекційні хвороби, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія,
дитяча офтальмологія, підліткова терапія, дитяча хірургія, педіатрія, фізіотерапія, клінічна
лабораторна діагностика, імунологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, ендоскопія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка),
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Костянтинівська, буд. 185
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/15-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)
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57 ФОП Проценко Валерій Сергійович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Брацлав,
вул. Шевченко, буд. 31
Ідентифікаційний код: 2269913070
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Брацлав, вул. Соборна, буд. 65
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/16-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)

58 ФОП Томчук Володимир Володимирович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Брацлав, вул. Гагаріна,
буд. 35
Ідентифікаційний код: 2267712253
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Брацлав, вул. Соборна, буд. 65
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/17-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

59 ФОП Круковська Ірина Валеріївна
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, буд. 7, кв. 42
Ідентифікаційний код: 2607819162
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортодонтія, ортопедична стоматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія,
дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, просп. Соборний, вул. Миру, буд. 155/13
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/18-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)
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60 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПІДГАЄЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, вул. Т.Шевченка, буд. 19
Ідентифікаційний код: 38503630
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Шумляни, вул. Шевченка, буд. 40а
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Угринів, вул. Центральна, буд. 157
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Голгоча, вул. Центральна, буд. 6
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Завалів, вул. Лесі Українки, буд. 19б
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Новосілка, вул. Центральна, буд. 73а
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, м. Підгайці, вул. Шевченка, буд. 19
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Мужилів, вул. Шевченка, буд. 1
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Старе Місто, вул. Бережанська, буд. 4
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Білокриниця, вул. Шевченка, буд. 70
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Вербів, вул. Центральна, буд. 96
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Носів, вул. Шевченка, буд. 36
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Литвинів, вул. Бережанська, буд. 40а
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Боків, вул. Шевченка, буд. 2
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Степове, вул. Івана Франка, буд. 28
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Гнильче, вул. Майдан Незалежності, буд. 16
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Мозолівка, вул. Лесі Українки, буд. 55
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Поплави, вул. Шевченка, буд. 49
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Сільце, вул. Головна, буд. 59
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Юстинівка, вул. Шевченка, буд. 3
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Бронгалівка, вул. Центральна, буд. 7
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Яблунівка, вул. Галицька, буд. 74
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Волиця, вул. Колонія, буд. 1б
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Рудники, вул.Підгаєцька, буд. 72
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Мирне, вул. Центральна, буд. 51
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Затурин, вул. Центральна, буд. 61
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Пановичі, вул. Центральна, буд. 16
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Лиса, вул. 22 Січня, буд. 2
Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Михайлівка, вул. Центральна, буд. 10
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/19-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)
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61 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ОХТИРСЬКИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО
ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Охтирка, вул. Чкалова, буд. 34
Ідентифікаційний код: 03189417
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, психіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Охтирка, вул. Чкалова, буд. 34
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/20-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

62 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ПАВЛОГРАДА"
ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Соборна, буд. 115
Ідентифікаційний код: 37735597
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, акушерство і гінекологія, клінічна лабораторна діагностика,
неврологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Нова, буд. 1А
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Челюскінців, буд. 23А
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. І.Плосконоса, буд. 1
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Соборна, буд. 115
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 585
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 348
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/21-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)
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63 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М. ГОРІШНІ
ПЛАВНІ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Миру, буд. 10-А
Ідентифікаційний код: 26553305
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, неврологія, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна
біохімія, алергологія, офтальмологія, отоларингологія, дерматовенерологія, акушерство і
гінекологія, функціональна діагностика, фізіотерапія, стоматологія, ортопедична
стоматологія, наркологія, психіатрія, медицина невідкладних станів; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика, лікувальна справа, лікувальна справа
(невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Горішні Плавні, с. Кияшки, вул. Лугова, буд. 4
Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Миру, буд. 10А
Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Строни, буд. 2А
Полтавська обл., м.Горішні Плавні, с. Дмитрівка, вул. Набережна, буд. 7
Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Добровольського, буд. 63
Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Горького, буд. 57А
Полтавська обл., м.Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, буд. 23
Полтавська обл., м.Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, буд. 102
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/22-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

64 ФОП Шестернін Микола Юрійович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. П'ятисотницька, буд. 20, кв. 13
Ідентифікаційний код: 3502404973
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Вернадського, буд. 1
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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65 ФОП Гайович Василь Васильович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Сокирниця, вул. Миру, буд. 8
Ідентифікаційний код: 3321715471
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Сокирниця, вул. Центральна, буд. 106
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/24-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)

66 ФОП Турянчик Ігор Іванович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Чинадійово,
вул. Т.Ромжі, буд. 11
Ідентифікаційний код: 3418101532
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Чинадійово, вул. Волошина, буд. 67
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/25-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)

67 ФОП Лебединець Олександр Вікторович
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Голуба Аркадія (Постишева),
буд. 1-В, кв. 19
Ідентифікаційний код: 3073411035
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Бровари, вул. Київська, буд. 245, оф. 12
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/26-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)
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68 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ШАРГОРОДСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ШАРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Шаргородський р-н, м.Шаргород,
вул. В. Чорновола, буд. 9
Ідентифікаційний код: 33868196
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, дитяча хірургія,
трансфузіологія, ортопедія і травматологія, акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія,
урологія, терапія, гастроентерологія, ендокринологія, фтизіатрія, стоматологія, інфекційні
хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія,
наркологія, психіатрія, отоларингологія, дерматовенерологія, неврологія, педіатрія,
неонатологія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія,
анестезіологія, дитяча анестезіологія, ендоскопія, медицина невідкладних станів; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
сестринська
справа
(операційна),
акушерська
справа,
лабораторна
справа
(клініка), рентгенологія, медична статистика, лікувальна справа, лікувальна справа
(невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни-Лісові, вул. Миколайчука, буд. 2
Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Джурин, вул. Свободи, буд. 13
Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Чорновола, буд. 9
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/27-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)

69 ФОП Олексенко Альона Вікторівна
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, смт Новгородка,
вул. Тиха, буд. 1
Ідентифікаційний код: 3398201561
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 46, прим. 284
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/28-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)
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70 ФОП Липчей Юрій Юрійович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Липча, вул. Пушкіна, буд. 5
Ідентифікаційний код: 2910901598
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липецька Поляна, вул. Шкільна, буд. 24
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

71 ФОП Стефанишин Михайло Йосипович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Тімірязєва,
буд. 156, кв. 43
Ідентифікаційний код: 2575016059
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Пушкінська, буд. 33/1А
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/30-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)

72 ФОП Скрипало Андрій Володимирович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, смт Теофіполь,
вул. Небесної Сотні, буд. 43, кв. 60
Ідентифікаційний код: 2887505235
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія, сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, буд. 36
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/31-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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73 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НАДВІРНЯНСЬКИЙ
НЕКОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
НАДВІРНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна,
вул. Грушевського, буд. 12А
Ідентифікаційний код: 42376774
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
медична статистика
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Тисменичани,
вул. Грушевського, буд. 54
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Букове, вул. Бухтівець, буд. 29
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Пасічна, вул. Софії Галечко, буд. 369
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Лісна Велесниця,
вул. Грушевського, буд. б/н
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Верхній Майдан,
вул. Грушевського, буд. 41
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Парище, вул. Шевченка, буд. 96
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Черник, вул. Центр, буд. б/н
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Зелена, вул. Центр Хрипилів, буд. 6
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Білі Ослави,
вул. Марії Підгірянки, буд. 350
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Максимець, вул. Центр буд. б/н
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Цуцилів,
вул. Братів Бойчуків, буд. 72
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт.Битків, вул. Промислова, буд. 78
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Стримба, вул. Соборна, буд. 17
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Назавизів, вул. Грушевського, буд. 53
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Молодків, вул. Шевченка, буд. 62
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Лоєва, вул. Грушевського, буд. 117 Б
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гвізд, вул. Синяка, буд. 110
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Красна, вул. Шевченка, буд. 139
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Білозорина, вул. Плостина, буд. б/н
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна, вул. Руднєва, буд. 23
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна,
вул. Грушевського, будинок 12 А
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Лісна Тарновиця,
вул. Грушевського, буд. 17
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Бистриця, вул. Центр, буд. 104/2
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Пнів,
вул. Січових Стрільців, буд. 106
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Камінне, вул. Мазепи, буд. 4
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/32-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
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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)

74 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАГАЛЬСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" МАГАЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НОВОСЕЛИЦЬКОГО
РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с.Магала, вул. Григорія
Нандриша, буд. 59
Ідентифікаційний код: 42493833
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
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Рідківці, вул. Магальська, буд. 2
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Магала, вул. Колгоспна, буд. 42
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Магала, вул. Григорія Нандриша, буд. 59
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/33-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

75 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЯБЛУНІВСЬКА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ЯБЛУНІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт Яблунів,
вул. Лісова, буд. 5
Ідентифікаційний код: 01993534
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендоскопія, загальна практика сімейна медицина, клінічна біохімія, неврологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, лікувальна фізкультура; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Уторопи, вул. Гора, буд. 116/А
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Текуча, вул. Центральна, буд. 2
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Акрешори, вул. Центральна, буд. 2
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт Яблунів, вул. Лісова, буд. 5
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Стопчатів, вул. Центральна, буд. 101
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Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Стопчатів, вул. Федьковича, буд. 26
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Уторопи, вул. Царина, буд. 20
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Стопчатів, вул. Центральна, буд. 4
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Люча, вул. Незалежності, буд. 27/1
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/34-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)

76 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОЦЬКА
СІЛЬСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" ВОЛОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ГЛИБОЦЬКОГО
РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Волока, вул. Гагаріна,
буд. 31 А
Ідентифікаційний код: 40283348
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Волока, вул. Гагаріна, буд. 31А
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Валя Кузьмина, вул. Головна, буд. 222
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/35-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

77 ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ФЕД"

"ХАРКІВСЬКИЙ

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Сумська, буд. 132
Ідентифікаційний код: 14310052
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, терапія, хірургія,
акушерство і гінекологія, офтальмологія, отоларингологія, неврологія, фізіотерапія,
рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Сумська, буд. 132
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/36-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)

78 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БАЛАКЛІЙСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
"БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія,
вул. Соборна, буд. 98
Ідентифікаційний код: 38610896
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Балаклійський р-н, м.Балаклія, вул. Жовтнева, буд.10
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Веселе, вул. Центральна, буд. 74-А
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Борщівка, вул. Центральна, буд. 32
Харківська обл., Балаклійський р-н, с.Асіївка, вул. Центральна, буд. 55
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. П’ятигірське, вул. Перемоги, буд. 18
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Гусарівка, вул. Миру, буд. 34
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Петрівське вул. Центральна, буд. 7
Харківська обл., Балаклійський р-н, м.Балаклія, вул. Соборна, буд. 98
Харківська обл., Балаклійський р-н, смт.Савинці вул . Пушкінська, буд. 42-А
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Морозівка, вул. Кринична, буд. 27
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Нурове, вул. Л. Українки, буд. 15
Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Донець, вул. Центральна, буд. 5
Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Андріївка вул. Першотравнева, буд. 93
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Норцівка, вул. Центральна, буд. 15
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Мілова, вул. Нова, буд. 2
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Пришиб, вул.40 років Перемоги, 4/13
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Слобожанське, вул. Центральна, 6/2
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Шевелівка вул. Центральна, буд. 74 А
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Яковенкове, вул. Миру, буд. 1
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Вербівка, вул. Тернова, буд. 43
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Шебелінка, вул. Центральна, буд. 43
Харківська обл., Балаклійський р-н, с.Нова Гусарівка,
вул. ім.Генерала Гречко, буд. 2
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Крючки, вул. Масельського, буд. 17
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Вишнева, вул.40 років Перемоги, буд. 1
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Слабунівка, вул. Центральна, буд. 29
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Протопопівка, вул. Стовбова, 3/1
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Залиман, вул. Центральна, буд. 55
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Покровське, 17/3
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Довгалівка, вул. Донецька, буд. 42
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Вільхуватка, вул. Шкільна, буд. 26
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Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Чепіль, вул. Миру, буд. 39
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Вільне, вул. Ювілейна, буд. 1
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Лозовенька, вул. 40 р.Перемоги, буд.
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Калинівка, вул. Центральна, буд. 69 А
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Щурівка, вул. Річкова, буд. 15
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Явірське,вул. Центральна, буд. 69
Харківська обл., Балаклійський р-н, м.Балаклія, вул. Перемоги, буд. 100
Харківська обл., Балаклійський р-н, м.Балаклія, вул. Гагаріна, буд. 14
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Теплянка, вул. Першотравнева, буд. 54-А
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Волобуївка, вул. Перемоги, буд. 14
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Бригадирівка, вул. Центральна буд. 86
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Новоселівка, вул. Перемоги, буд. 9/2
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/38-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

79 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
КРАСНОКУТСЬКОГО РАЙОНУ" КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Краснокутськ,
вул. Миру, буд. 139
Ідентифікаційний код: 38289089
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, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Водяне, вул. Московська, буд. 87
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Козіївка, вул. Спортивна, буд. 5
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Дублянка, вул. Заводська, буд. 1
Харківська обл., Краснокутський р-н, смт. Костянтинівка, вул. Центральна, буд.27-а
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Колонтаїв, вул. Сербінової, буд.16
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Мурафа, вул. Базарна, буд. 1
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Мирне, вул. Цетральна, буд. 99
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Пархомівка, вул. Євгена Лисенка, буд. 6
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Основинці, вул. Каразінська, буд.20
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Слобідка, вул. Шкільна, буд. 1
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Шкільна, буд. 2
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Любівка, вул. Слобожанська, буд.130
Харківська обл., Краснокутський р-н, смт. Краснокутськ, вул. Миру, буд.139
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Китченівка, вул. Хальзова, буд. 8
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. В’язова, пров. Погорелова, буд. 6
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Сорокове, вул. Конторська, буд. 1
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Шевченка, буд. 29-а
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Каплунівка, вул. Центральна, буд.40
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Ковалівка, вул. Урожайна, буд. 1
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Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Олексіївка, вул. Центральна, буд.54
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/39-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)

80 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СВАЛЯВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Свалявський р-н, м. Свалява, вул. Шевченка,
буд. 22
Ідентифікаційний код: 38330435
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Мала Мартинка, буд. 183 А
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Сасівка, вул. Бакусівська, буд. 6/2
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Неліпино, вул. Головна, буд. 157
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Керецьки, вул. Головна, буд. 52
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Дусино, вул. Миру, буд. 58
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Сусково, буд. 108
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Росош, вул. Перемоги, буд. 135
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Березники, буд. 631
Закарпатська обл., Свалявський р-н, м. Свалява, вул. Шевченка, буд. 22
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Драчино, вул. Драчинська, буд. 12
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Черник, буд. 40 А
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Пасіка, буд. 32
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Солочин, буд. 214
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Ганьковиця, буд. 94
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Стройне, буд. 203
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Тибава, буд. 67 А
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Лопушанка, буд. 20
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Плав’я, вул. Визволення, буд. 45
Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Голубине, буд. 106
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/40-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)
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81 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖОВКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-РУСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська,
вул. Грушевського, буд. 120
Ідентифікаційний код: 20763941
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, ортопедія і
травматологія, неонатологія, педіатрія, рентгенологія, терапія, хірургія, дитяча хірургія,
фізіотерапія, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина, отоларингологія,
офтальмологія, підліткова терапія, психіатрія, стоматологія, терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, ультразвукова діагностика, інфекційні хвороби, фтизіатрія,
хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія,
ортопедична стоматологія, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Боброїди, вул. Грушевського, буд. 8
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Клебани, вул. Шевченка, буд. 90а
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. Грушевського, буд. 42
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бишків, вул. Б.Хмельницького, буд. 43
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гійче, вул. Першотравнева, буд. 101Б
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Потелич, вул. Миру, буд. 4Д
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Лавриків, вул. Клубна, буд. 3А
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Забір’я, вул. Центральна, буд. 3Б
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Пирятин, вул. Повстанська, буд. 22
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. Грушевського, буд. 120
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Дев’ятир, вул. Центральна, буд. 21
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Городжів, вул. Центральна, буд. 54Б
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Дубрівка, вул. Дубрівка, буд. 104
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Синьковичі, вул. Клубна, буд. 19
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Нова Кам’янка, вул. Л.Українки, буд. 2
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Помлинів, вул. Помлинів, буд. 53
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Старе С., вул. Гончарів буд. 75
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Липник, вул. Гайові, буд. 71
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Річки, вул. Космічна, буд. 42А
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Л.Українки, буд. 15А
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Волиця, вул. Шкільна, буд. 35
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Равське, вул. Равська, буд. 88Б
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/41-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

44

82 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОВРУЦЬКА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, м.Овруч, вул. Тараса
Шевченка, буд. 106
Ідентифікаційний код: 42435766
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія,
дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча
хірургія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, організація і
управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, рентгенологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, фтизіатрія, хірургічна стоматологія, хірургія, функціональна діагностика,
трансфузіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, ортопедична стоматологія,
рентгенологія, сестринська справа (операційна), стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Т.Шевченка, буд. 106
Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Т.Шевченка, буд. 82
Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Т.Шевченка, буд. 41
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/42-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)

83 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РАДЕХІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" РАДЕХІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Львівська обл., Радехівський р-н, м.Радехів, вул. Львівська,
буд. 8
Ідентифікаційний код: 01998101
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія,
дитячі інфекційні хвороби, дитяча неврологія, дитяча стоматологія, дитяча хірургія,
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, неонатологія, наркологія,
неврологія, онкогінекологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я,
ортодонтія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, медикопрофілактична справа, медична статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія,
сестринська справа (операційна)
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за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Полове, вул. І.Набережного, буд. 57
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Дмитрів, вул. Шевченка, буд. 34
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Тетевчиці, вул. Шевченка, буд. 1
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Середпільці, вул. Підлісна, буд. 2
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Станин, вул. Миру, буд. 57
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Бабичі, вул. Шкільна, буд. 19
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Розжалів, вул. Лесі Українки, буд. 6
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Поздимир, вул. Потічна, буд. 5
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Немилів, вул. Центральна, буд. 36
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Сушно, вул. Незалежності, буд. 24
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Пиратин, вул. І. Франка, буд. 36
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Нестаничі, вул. Шашкевича, буд. 76
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Опліцько, вул. Сонячна, буд. 2
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Шайноги, вул. І.Франка, буд. 12/1
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Радванці, вул. І.Франка, буд. 3
Львівська обл., Радехівський р-н, м. Радехів, вул. Львівська, буд. 6
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Монастирок Оглядівський, вул. Діброва, буд. 1
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Оглядів, вул. Радехівська, буд. 13
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Збоївська, вул. Шевченка, буд. 18
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Ордів, вул. Б.Хмельницького, буд. 41
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Торки, вул. Миру, буд. 45
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Бишів, вул. Гостинна, буд. 88
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Гоголів, вул. Лесі Українки, буд. 2
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Криве, вул. Першотравнева, буд. 2
Львівська обл., Радехівський р-н, м. Радехів, вул. Львівська, буд. 8
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Синьків, вул. Миру, буд. 2
Львівська обл., Радехівський р-н, м. Радехів, вул. Лесі Українки, буд. 8
Львівська обл., Радехівський р-н, с.Стоянів, вул. В.Стуса, буд. 47
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Вузлове, вул. Львівська, буд. 55
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, вул. Юності, буд. 8
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Новий Витків, вул. Центральна, буд. 2
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Корчин, вул. Возз’єднання, буд. 65
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Стоянів, вул. В.Стуса, буд. 53
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Миколаїв, вул. Центральна, буд. 26
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Яструбичі, вул. Зелена, буд. 53
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/43-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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84 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БОБРОВИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БОБРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, м. Бобровиця,
вул. Олега Бичка, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38487834
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, терапія, організація і
управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: акушерська справа, лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани),
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Горбачі, вул. Шкільна, 13
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Макарівка, вул. Лермонтова, 29
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Свидовець, вул. Литвиненка, 1
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Старий Биків, вул. М. Кучерявця, 9а
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Запоріжжя, вул. 30-річчя Перемоги, 8
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Браниця, вул. Короленка, 2-а
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Марківці, вул. Незалежності, 9
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Ярославка, вул. Кленова, 20
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Рудьківка, вул. Центральна, 53
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Кобижча, вул. Незалежності, 28
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Новий Биків, вул. Центральна, 4
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Нова Басань, вул. Шевченка, 34
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Вороньки, вул. Шевченка, 28
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, м. Бобровиця, вул. О.Бичка,1
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Мирне, вул. Миру, 1
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Олександрівна, вул. 30-річчя Перемоги, 19а
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Стара Басань, вул. Здоров’я, 2
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Осокорівка, вул. Перемоги, 2
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Сухиня, вул. Миру, 21
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Веприк, вул. Миру, 1
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Піски, вул. Тичини, 25а
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Щаснівка, вул. 30-річчя Перемоги, 63
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Соколівка, вул. 30-річчя Перемоги, 16 к. 2
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Бригінці, вул. Миру, 4
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Миру, 76
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Білоцерківці, вул. 30-річчя Перемоги, 3а
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Петрівка, вул. Шевченка, 12
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Наумівка, вул. Центральна, 11
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Озеряни, вул. Незалежності, 19
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 0811/44-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)
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85 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА № 21" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Плеханівська, буд. 126
Ідентифікаційний код: 34017661
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія, кардіологія, ревматологія,
хірургія, офтальмологія, дерматовенерологія, урологія, фізіотерапія, онкологія,
отоларингологія, організація і управління охороною здоров'я, ендокринологія,
функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, ендоскопія, рентгенологія,
ортопедія і травматологія, акушерство і гінекологія, неврологія, інфекційні хвороби,
пульмонологія, гастроентерологія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, ортопедична
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна
справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, рентгенологія, ортопедична
стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Плеханівська, буд. 126
Реєстраційне досьє від 06.11.2018 № 09/0611-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

86 ФОП Юрченко Андрій Володимирович
Місцезнаходження: м.Харків, пр-т Московський, буд.240, кв.4
Ідентифікаційний код: 3077407634
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортодонтія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Роганська, буд. 3
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 09/0811-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

87 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЛІКАРНЯ № 28" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Михайла Гуревича, буд. 14
Ідентифікаційний код: 02003735
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, гастроентерологія,
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура,
неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія,
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пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, онкологія,
акушерство і гінекологія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Михайла Гуревича, буд. 14
м.Харків, вул. Семена Челюскіна, буд. 1
м.Харків, вул. Академіка Вальтера, буд. 8
Реєстраційне досьє від 06.11.2018 № 10/0611-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

88 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ
ШКІРНОВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №1"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Благовіщенська, буд. 17
Ідентифікаційний код: 02002486
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, дитяча
дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія,
ультразвукова діагностика, фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Благовіщенська, буд. 17
Реєстраційне досьє від 06.11.2018 № 11/0611-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

89 ХОРОЛЬСЬКИЙ
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ

ДЛЯ

ГРОМАДЯН

Місцезнаходження: Полтавська обл., Хорольський р-н, м.Хорол, вул. Василя
Маковського, буд. 1
Ідентифікаційний код: 03189179
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, м.Хорол, вул. Маковського, буд. 1
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 11/0711-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)

90 ФОП Ковальчук Любов Юріївна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с.Кисляк,
вул. Жовтнева, буд. 30
Ідентифікаційний код: 3227611822
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Чорновола, буд. 1
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 11/0811-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

91 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДВОРІЧАНСЬКОГО
РАЙОНУ
Місцезнаходження: Харківська обл., Дворічанський р-н, смт Дворічна,
вул. Слобожанська, буд. 51
Ідентифікаційний код: 38412685
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, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Жовтневе, вул. Шкільна, 26
Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Вільшана, вул. Миру, 87
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Тополі, вул.Центральна, 59
Харківська обл., Дворічанський р-н, смт Дворічна, вул. Слобожанська,51
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Дворічанське, вул.Миру, 30
Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Токарівка, вул. Молодіжна, 1
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Терни, вул.Чапаєва, 3
Харківська обл., Дворічанський р-н, ст.Дворічна, вул.Перемоги, 46
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Кутьківка, площа Перемоги, 9
Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Рідкодуб,вул..Чкалова, 19
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Піски,вул.Центральна, 27
Харківська обл., Дворічанський р-н, с,Петро-Іванівка,вул.Центральна, 123
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Обухівка,вул.Миру, 52
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Митрофанівка,вул. Світла, 63
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Миколаївка,вул.Центральна, 1
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Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Кам’янка, вул.Центральна, 5
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Западне,вул.Центральна, 18
Харківська обл., Дворічанський р-н, c-ще. Тополі, площа Центральна, 3
Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Великий Виселок, вул. Молодіжна, 29
Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Лиман Другий, вул. Центральна, 31
Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Лиман Перший, вул. Центральна, 76а
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Новоєгорівка, пров.Садовий, 3а
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Колодязне, вул.Шкільна, 34
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Тавільжанка, вул.Спортина, 2
Харківська обл., Дворічанський р-н, с.Мечніково, вул.Центральна, 20
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 12/0811-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

92 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"П'ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" П'ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м.П'ятихатки,
вул. Прокопенко, буд. 13
Ідентифікаційний код: 36723287
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа,
акушерська справа,
лікувальна справа (невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Культура, вул. Миру, 72
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Мар’янівка, вул. Миру, 309
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Миролюбівка,
вул. Богдана Хмельницького, 143
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с.Богдано-Надеждівка, вул.Сонячна, буд.1
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с.Троїцьке, вул. Центральна, буд.43
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с.Саксагань, вул.Соловйова, буд.1/3
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м. П`ятихатки, вул. Прокопенко, 13
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с.Нерудсталь, пров. Больничний, буд.1
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, смт.Лихівка, вул.Набережна, буд.75
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с.Зоря, вул.Нова, буд. 2а
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с.Жовте, вул.Осипенко, буд.1
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, смт.Вишневе, вул. Бродського, буд.1
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Мирне, вул. Садова, 17
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с.Вільне, вул.Калинова, буд. 70
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, смт.Вишневе, вул.Центральна, буд.47
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Райдужне, вул. Центральна, 18А
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Миколаївка, вул. Українська, 16
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Біленщина, вул. Жалдака, 24а
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Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Саївка, вул. Пушкіна,28
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Долинське, вул. Центральна,2
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Чумаки, вул. Центральна, 1
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Івашинівка, вул. Центральна, 3В
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Комісарівка, вул. Миру, 22
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Красноіванівка, вул. Центральна, 66
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Савро, вул. Молодіжна, 1А
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Байдаківка, вул. Центральна, 42А
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Чистопіль, вул. Поштова, 5
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Виноградівка, вул. Поштова, 27
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с.Пальмирівка, вул. Центральна, 38
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Жовтоолександрівка,
вул. Олександрова, 47а
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Лозуватка, вул. Щорса, 81А
Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, с. Грушуватка, вул. Шевченко, 44
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 13/0811-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

93 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 30/32
Ідентифікаційний код: 39027648
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Левітана, буд. 62
м.Одеса, пров. Ушакова, буд. 9
м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 63/1
м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 110
м.Одеса, Фонтанська дорога, буд. 30/32
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 14/0811-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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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94 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКОДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЛЕГЕ АРС"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Катерининська, буд. 76, кв. 7
Ідентифікаційний код: 41782339
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. 1
м.Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 46
м.Одеса, просп. Академіка Глушака, буд. 32-а
м.Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 13а
м.Одеса, просп. Добровольського, буд. 67
м.Одеса, вул. Торгова, буд. 29/31
м.Одеса, вул. Юхима Фесенко, буд. 11
м.Одеса, вул. Маршала Малиновського, буд. 61-а
м.Одеса, Тираспольське шосе, буд. 4
Реєстраційне досьє від 08.11.2018 № 15/0811-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

95 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКОТА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Панчишина, буд. 5
Ідентифікаційний код: 41222375
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія, анестезіологія, хірургія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія, сестринська справа, сестринська справа
(операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Львів, просп. Свободи, буд. 13А
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 16/0711-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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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96 ФОП Тіщенко Людмила Юріївна
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Людвіга Свободи, буд. 32, кв. 51
Ідентифікаційний код: 2345801124
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 79
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 19/0711-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

97 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА № 6" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, просп. Ювілейний, буд. 54-Б
Ідентифікаційний код: 02001506
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
епідеміологія, дезінфекційна справа, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, онкохірургія,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, онкологія, пульмонологія, неврологія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія, психотерапія,
ревматологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
лікувальна фізкультура, функціональна діагностика, хірургія, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, сестринська справа (операційна), акушерська справа, рентгенологія, лабораторна
справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Ювілейний, буд. 2
м.Харків, просп. Ювілейний, буд. 54Б
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 20/0711-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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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98 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Рибалка, буд. 12
Ідентифікаційний код: 25180090
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, гастроентерологія,
ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, онкологія, неврологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія,
офтальмологія,
проктологія,
ревматологія,
рентгенологія,
рефлексотерапія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургія, лікувальна фізкультура, загальна практика - сімейна медицина,
дерматовенерологія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, рентгенологія, лабораторна
справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Рибалка, буд.12
м.Харків, вул. Харківських Дивізій, буд. 5/2
м.Харків, вул. Яблунева, буд. 23
м.Харків, вул. Рибалка, буд.11/1
м.Харків, вул. Тракторна, буд.12-А
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 21/0711-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

99 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"ОБЛАСНИЙ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ
ДИСПАНСЕР № 6"
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Лозова, вул. Жовтнева, буд. 1
Ідентифікаційний код: 26107646
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, рентгенологія, організація і управління
охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка),
рентгенологія, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Лозова, бульвар Шевченка, буд. 1
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 22/0711-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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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100 ФОП Соколова Ірина Миколаївна
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд. 27, кв. 21
Ідентифікаційний код: 2545300828
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 79
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 23/0711-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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)

101 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 27" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 41
Ідентифікаційний код: 02003729
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, акушерство і гінекологія,
ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна
лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, організація і управління
охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, терапія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа
(операційна), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 41
м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 32
м.Харків, вул. Шевченко, буд. 40
м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 7
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 24/0711-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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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102 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "БОРОДЯНСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка,
вул. Семашка, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38304599
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, лікувальна справа, сестринська
справа, медична статистика, медико-профілактична справа, лікувальна справа (невідкладні
стани)
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Бородянський р-н, с.Загальці, вул. Гідності, 2
Київська обл., Бородянський р-н, с.Нове Залісся, вул. Чорноморська, 1
Київська обл., Бородянський р-н, с. Озера, вул. Шевченка, 7 а
Київська обл., Бородянський р-н, с.Майданівка, вул. Центральна, 50
Київська обл., Бородянський р-н, с.Микуличі, вул. Центральна, 3
Київська обл., Бородянський р-н, с.Козинці, вул. Шкільна, 35
Київська обл., Бородянський р-н, с.Здвижівка, вул. Центральна, 113
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, х.Шевченко 1,
вул. Індустріальна, 3
Київська обл., Бородянський р-н, с.Мирча, вул. Шевченка, 14
Київська обл., Бородянський р-н, с.Качали, вул. Кооперативна, 111 а
Київська обл., Бородянський р-н, с.Блиставиця, вул. Єдності, 1
Київська обл., Бородянський р-н, с.Луб’янка, вул. Шевченка, 93
Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєво, вул. Затишна, 4
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бабинці, вул. І.Франка, 80
Київська обл., Бородянський р-н, смт Клавдієве, вул. Амосова, 8
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Семашка, 3
Київська обл., Бородянський р-н, с.Пилиповичі, вул. Привокзальна, 3
Київська обл., Бородянський р-н, с.Галинка, вул. Центральна, 69
Київська обл., Бородянський р-н, с. Берестянка, вул. Центральна, 15
Київська обл., Бородянський р-н, с. Озірщина, вул. Гагаріна, 3
Київська обл., Бородянський р-н, с. Шибено, вул. Кооперативна, 53 а
Київська обл., Бородянський р-н, с. Дмитрівка, вул. Вишнева, 74
Київська обл., Бородянський р-н, с. Дружня, вул. М. Петровського, 59 а
Київська обл., Бородянський р-н, с.Нова Гребля, вул. Котовського, 1а
Київська обл., Бородянський р-н, с.Новий Корогод, вул. Харківська, 32
Київська обл., Бородянський р-н, с.Небрат, вул. Гутніченка, 3
Київська обл., Бородянський р-н, с. Поташня, вул. Поташня, 30
Київська обл., Бородянський р-н, с.Стара Буда, вул. Короленка, 29
Київська обл., Бородянський р-н, с.Тальське, вул. Гагаріна, 73
Київська обл., Бородянський р-н, c.Діброва, вул. В.Опанасенка,16 а
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, х.Шевченко-2,
вул. Чорнобильська, 3
Київська обл., Бородянський р-н, с.Вабля, вул.Фрунзенська, 1
Київська обл., Бородянський р-н, с.Буда Бабинецька, вул. Незалежності, 23
Київська обл., Бородянський р-н, с.Нова Буда, вул. Мира, 5
Реєстраційне досьє від 07.11.2018 № 25/0711-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)

Всього: 102 справи

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги

Бондар В.Є. (044) 200 08 17

Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ

