ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.11.2018 № 2162

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ФОП Зубаль Максим Вікторович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с.Романківці,
вул. Республіканська, буд. 48
Ідентифікаційний код: 3163321854
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Івасюка В., буд. 18А
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 01/0911-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ЕФЕРЕНТНИХ
МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ "МІРА"
Місцезнаходження: м.Суми, просп. М.Лушпи, буд. 54
Ідентифікаційний код: 41685165
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю
алергологія,
гастроентерологія,
дитяча
алергологія,
дитяча
гастроентерологія, дитяча дерматовенерологія, дерматовенерологія, дитяча пульмонологія,
дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, інфекційні хвороби, клінічна імунологія,
клінічна лабораторна діагностика, організація і управління охороною здоров'я,
офтальмологія, отоларингологія, пульмонологія, фтизіатрія, функціональна діагностика; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Суми, просп. М.Лушпи, буд. 54
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 01/1411-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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3 ФОП Іванченко Анастасія Віталіївна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Обухів, вул. Миру, буд. 9, кв. 242
Ідентифікаційний код: 3263316105
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Обухів, м-н Сосновий, буд. 2, офіс 24
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 02/1211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новомиколаївка,
вул. Садова, буд. 35
Ідентифікаційний код: 37997217
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
медична статистика
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Прилуківка, вул. Дружби, буд. 36
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Високе, вул. Миру, буд. 7а
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Кам’янське, вул. Миру, буд. 39Б
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Долинське, вул. Широка, буд. 57
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Федорівка, вул. Центральна
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Трудове, вул. Центральна, буд. 6
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Нове, вул. Продольна, буд. 4
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Старобогданівка, вул. Миру, буд. 146а
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Фруктове, вул. Молодіжна, буд. 7А
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Ясне, вул. Кобецької, буд. 51/1
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Промінь, вул. Миру, буд. 70
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Спаське, вул. Молодіжна, буд. 3
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Мордвинівка, вул. Суворова, буд. 1А
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Зарічне, вул. Першотравнева, буд. 52
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Данило-Іванівка, вул. Шкільна, буд. 40/2
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Обільне, вул. Аграрна, буд. 3
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Ромашки, вул. Молодіжна, буд. 35
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Удачне, вул. 8 Березня, буд. 16
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Орлово, вул. Вишнева, буд. 180/3
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Лазурне, вул. Травнева, буд. 14/1
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Відродження, вул. Квіткова, буд. 14
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Широкий Лан, вул. Повздовжня, буд. 84/17
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Північне, вул. Дружби, буд. 3
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Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Свободне, вул. 40 р. Перемоги, буд. 1
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Троїцьке, вул. Миру, буд. 61
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Костянтинівка, вул. Центральна, буд. 376
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Малий Утлюг, вул. Миру, буд. 4/3
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Рівне, вул. Садова, буд. 4
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Першотравневе, вул. Горького, буд. 19а
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Привільне, вул. Свободи, буд. 52
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новоякимівка, вул. Зелена, буд. 1
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Садове, пров. Західний, буд. 40/2
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новгородківка, вул. Центральна, буд. 8
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, м. Мелітополь, вул. Кізіярська, буд. 55
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Семенівка, вул. Першотравнева, буд. 92
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Терпіння, вул.Таврійська, буд. 74
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новобогданівка, вул. Центральна, буд. 51
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Садова, буд. 48
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Полянівка, вул. Центральна, буд. 68А
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, смт Мирне, вул. Шкільна, буд. 20
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Костянтинівка, вул. Соборна, буд. 95/1
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новопилипівка, вул. Центральна, буд. 27
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Астраханка, вул. Заводська, буд. 65Д
Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Тащенак, вул. Дружби, буд. 21
Реєстраційне досьє від 13.11.2018 № 02/1311-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

5 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ВІРТУС"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Суднобудівна, буд. 1-Б
Ідентифікаційний код: 42289671
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дитяча анестезіологія, загальна практика - сімейна медицина,
дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія,
ортопедія і травматологія, офтальмологія, онкохірургія, проктологія, сурдологія,
ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика, фізіотерапія, хірургія,
дитяча хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Суднобудівна, буд. 1-Б
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 02/1511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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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6 КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА
I
СТУПЕНЯ-КОЛЕГІУМ"
№25
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 16
Ідентифікаційний код: 24830516
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 16
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 03/0911-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 Лисянська Вікторія Валеріївна
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Глухів, вул. Вознесенська, буд. 46Б, кв. 1
Ідентифікаційний код: 3173103423
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Глухів, вул. Києво-Московська, буд. 17В
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 03/1211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

8 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Леонова, буд. 4А
Ідентифікаційний код: 41680146
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
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Чугуївський р-н, м.Чугуїв, вул. Горішного, 142, військове містечко
№ 1 (Башкирівка), буд. 224
Харківська обл., Чугуївський р-н, м.Чугуїв, вул. Леонова, буд. 4 А
Харківська обл., Чугуївський р-н, м.Чугуїв, вул. Осинівська, буд. 48 В
Харківська обл., Чугуївський р-н, м.Чугуїв, пров. Червоний, буд. 14 В
Харківська обл., Чугуївський р-н, м.Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. 138, секція 138А
Харківська обл., Чугуївський р-н, м.Чугуїв, площа Аграрна, буд. 10 А
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Харківська обл., Чугуївський р-н, м.Чугуїв, пров. Мічуріна, буд. 6
Харківська обл., Чугуївський р-н, м.Чугуїв, вул. Гагаріна, буд. 12
Реєстраційне досьє від 13.11.2018 № 03/1311-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 ФОП Лопушанський Ігор Іванович
Місцезнаходження: Львівська обл., Старосамбірський р-н, с.Стрілки,
вул. Вербицького, буд. 32
Ідентифікаційний код: 2616611611
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортодонтія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Стрілки, вул. Шевченка, буд. 8
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 03/1411-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ
САНАТОРІЙ № 1"
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий,
вул. Спортивна, буд. 56
Ідентифікаційний код: 02001877
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча фтизіатрія,
рентгенологія, дитяча отоларингологія, функціональна діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий, вул. Спортивна, буд. 56
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 03/1511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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11 ФОП Бурак Христина Володимирівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Богдана Котика, буд. 2, кв. 25
Ідентифікаційний код: 2967108468
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Давидів, вул. Галицька, буд. 4А
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 04/1211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

12 ФОП Нікітін Олександр Віталійович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Вокзальна, буд. 46
Ідентифікаційний код: 2511102552
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю отоларингологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Івана Франка, буд.113
Реєстраційне досьє від 13.11.2018 № 04/1311-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 Омілаєва-Чабанюк Ольга Володимирівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, мікрорайон 5-й Зарічний,
буд. 64, кв. 67
Ідентифікаційний код: 3027316501
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю урологія, ультразвукова діагностика, акушерство і гінекологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Покровський р-н, мкрн 4-й Зарічний, буд. 32,
прим. 6
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 04/1411-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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14 ФОП Гриців Анастасія Андріївна
Місцезнаходження: м.Львів, просп. Червоної Калини, буд. 121, кв. 102
Ідентифікаційний код: 3348202464
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Коломийська, буд. 1, кв. 3
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 05/0911-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МІСЬКА ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Свободи, буд. 26/41
Ідентифікаційний код: 01204236
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, ортопедична стоматологія, рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Свободи, буд. 26/41
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 05/1411-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 ФОП Ананьїн Тарас Сергійович
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Мазіна, буд. 21, кв. 7
Ідентифікаційний код: 3419307510
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Нагірна, буд. 14/вул. Руденка, буд. 1
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 06/0911-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНЕЧЧИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЧЕРНЕЧЧИНСЬКОЇ СІЛЬСКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Хухра, вул. Лікарняна, буд. 11
Ідентифікаційний код: 38637368
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа,
медична статистика
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Ясенове, вул. Шевченка, буд. 26
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Лутище, вул. Набережна, буд. 63
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Бугрувате, вул. Литовченка, буд. 8
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Журавне, вул. Першотравнева, буд. 19
Сумська обл., Охтирський р-н, м.Охтирка, вул.Київська, буд. 1
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Пологи, вул. Лозового, буд. 82
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Мошенка, вул. Мошенська, буд. 2
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Бакирівка, вул. Першотравнева, буд. 32
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Високе, вул. 40 років Перемоги, буд. 33
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Кардашівка, вул. Кардашівська, буд. 4
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Олешня, пров. Шкільний, буд. 1
Сумська обл., Охтирський р-н, с.Сонячне, вул. Ластович, буд. 35
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Хухра, вул. Лікарняна, буд. 11
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Довжик, вул. Адміністративна, буд. 3
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Берегова, буд. 1
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 06/1211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ
КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Архітекторів, буд. 40
Ідентифікаційний код: 04593405
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча фтизіатрія, дієтологія,
дитяча стоматологія, клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія, ультразвукова
діагностика, педіатрія, лікувальна фізкультура, дитяча отоларингологія, функціональна
діагностика, рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка), рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Архітекторів, буд. 40
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 06/1511-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)

19 ФОП Шмаков Олег Олександрович
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Княгині Ольги, буд. 3, кв. 4
Ідентифікаційний код: 1912212594
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Рівне, вул. 16 Липня, буд. 36
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 07/1211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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
ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №2"

"ЛУЦЬКИЙ

ЦЕНТР

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13
Ідентифікаційний код: 25787627
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, неврологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, проктологія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія,
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика,
фізіотерапія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа,
медична статистика, санологія, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Гордіюк, буд. 39
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Наливайка, буд. 6
Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13
Реєстраційне досьє від 13.11.2018 № 07/1311-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 1"

"ЛУЦЬКИЙ

ЦЕНТР

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Бенделіані, буд. 7
Ідентифікаційний код: 38796247
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, неврологія,
стоматологія, отоларингологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська
справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Бенделіані, буд.7
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Львівська, буд. 63
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Корольова, буд. 3
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Стрілецька, буд.37
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2"
Місцезнаходження: Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове,
вул. Надеждівська, буд. 115
Ідентифікаційний код: 02002664
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, неврологія,
психіатрія, клінічна лабораторна діагностика, стоматологія, терапія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа
(клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, вул. Надеждівська, буд.115
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 08/0911-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДЕМИДІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"ДЕМИДІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Демидівський р-н, смт Демидівка,
вул. Відродження, буд.6
Ідентифікаційний код: 01999891
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
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анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
наркологія, неврологія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортодонтія, терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, ортопедична стоматологія,
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія, сестринська справа
(операційна), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Демидівський р-н, смт Демидівка, вул. Відродження, 6
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Вовковиї, вул. Грушевського, 169
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 08/1211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

24 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ІВАНИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ІВАНИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Волинська обл., Іваничівський р-н, смт Іваничі,
вул. М.Грушевського, буд. 45
Ідентифікаційний код: 38692240
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, лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа
(клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Іваничівський р-н, с.Заболотці, вул. Молодіжна, 30
Волинська обл., Іваничівський р-н, с.Бужанка, вул. Б.Гайворонських, 21
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Клопочин, вул. Миру, 1б
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Іванівка, вул. Шкільна, 1а
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Щенятин, вул. Стуги, 46
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Жашковичі, вул. Центральна, 9
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Заставне, вул. Климента, 25б
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Древині, вул.Зелена, 10а
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Долинка, вул. Долинка, 26
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грушів, вул. 8-го Березня,5
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Т.Шевченка, 14
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Колона, вул. Т.Шевченка, 9
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Бужковичі, вул. Молодіжна, 2а
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Завидів, вул. Центральна, 41
Волинська обл., Іваничівський р-н, с.Будятичі, вул. 8-го Березня, 42
Волинська обл., Іваничівський р-н, с.Бортнів, вул. Інтернаціональна, 1
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Біличі, вул.. Т.Шевченка, 41 б
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Старий Порицьк, вул. Молодіжна, 3

12
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Поромів, вул. Сонячна, 9
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Павлівка, вул. Шкільна, 42
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Луковичі, вул.Селянська, 14а
Волинська обл., Іваничівський р-н, с.Литовеж, вул. Л.Українки, 23
Волинська обл., Іваничівський р-н, с.Гряди, вул. Л.Українки, 1
Волинська обл., Іваничівський р-н, смт. Іваничі, вул. М.Грушевського, 45
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Верхнів, вул. Центральна, 1
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Самоволя, вул. Т.Шевченка, 26а
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Хренів, вул.. Миру, 39а
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Трубки, вул. Вереснева, 24
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Топилище, вул. Центральна, 5а
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Тишковичі, вул. Тишковичівська, 7
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Старосілля, вул. Л.Українки, 57
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Стара Лішня, вул. Миру, 41
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Соснина, вул. Б.Хмельницького, 11
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Кречів, вул. Першотравнева, 13б
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Риковичі, вул. Центральна, 76
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Радовичі, вул. Молодіжна, 10
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Петрово, вул. Зелена, 12
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Менчичі, вул. Перемоги, 6 б
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Орищі, вул. Гагаріна, 3а
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Низкиничі, вул. Киселя, 12а
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Морозовичі, вул. Колгоспна, 11
Волинська обл., Іваничівський р-н, с.Мовники, вул. Космонавтів, 3а
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Млинище, вул. Шахтарська, 74
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Мишів, вул. Л.Українки, 11/1
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Милятин, вул. Молодіжна, 4
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Переславичі, вул. Молодіжна, 27
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Лугове, вул. Зелена, 8
Волинська обл., Іваничівський р-н, с.Лежниця, вул.. Центральна, 123
Реєстраційне досьє від 13.11.2018 № 08/1311-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 Белей Наталія Андріївна
Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський, м.Броди, вул. Ю.Сизова, буд. 43
Ідентифікаційний код: 2869621383
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Бродівський, м. Броди, вул. Ю.Сизова, буд. 43
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 08/1411-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

26 ФОП Климович Любов Ігорівна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Лановецький р-н, м.Ланівці,
вул. Польова, буд. 6а
Ідентифікаційний код: 3279200622
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Лановецький р-н, м.Ланів, вул. Шкільна, буд. 12
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 08/1511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 ФОП Ільїна Наталія Борисівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Генерала Тупікова, буд. 14-Б, кв. 109
Ідентифікаційний код: 2510113647
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Г.Кірпи, буд. 5Б
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 0911/01-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 ФОП ТОВАРИСТВО
"ГАРУДА ГРУП"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, пров. Деміївський, буд. 7, кв. 5
Ідентифікаційний код: 37724386
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Козацька, буд. 116, оф. 105
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 0911/02-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
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

29 ФОП Ховайло Євген Анатолійович
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Гагаріна, буд. 41
Ідентифікаційний код: 3295011799
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд. 51
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 0911/03-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)

30 ФОП Дудок Тетяна Миколаївна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Кульпарківська, буд. 145, кв. 45
Ідентифікаційний код: 2436412927
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю отоларингологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Перфецького, буд. 2А
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 0911/04-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
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЛІКАРЯ РИМАРЕНКО"
Місцезнаходження: м.Київ, Оболонський проспект, буд. 1
Ідентифікаційний код: 42448230
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія,
акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Оболонський, 1 корпус, група нежитлових приміщень №195
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 0911/05-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»

15
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

32 ФОП Холявко Ірина Анатоліївна
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Боярка,
вул. Хрещатик, буд. 24
Ідентифікаційний код: 2562304904
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Ризька, буд. 73Г
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 0911/07-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)

33 ФОП Волощук Віктор Віталійович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт Лужани,
вул. Першотравнева, буд. 33
Ідентифікаційний код: 3532811238
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Чернівці, вул. Хотинська, буд. 47 "З"
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 10/0911-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 ФОП Вахтель Олена Юріївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Велика Китаївська, буд. 10-А, кв. 48
Ідентифікаційний код: 2884414449
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Велика Китаївська, буд. 59
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 10/1411-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
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банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

35 СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) №232 "СІРЕНЬКИЙ ЗАЙЧИК"ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 9-А
Ідентифікаційний код: 26469929
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 9-А
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 10/1511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 Бомбушкар Христина Володимирівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, м.Жовква,
вул. Крушельницької, буд. 14
Ідентифікаційний код: 3401405963
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовка, вул. Крушельницької, буд. 14
Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 11/0911-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

37 ФОП Грохотов Вадим Анатолійович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Велика Китаївська, буд. 10-А, кв. 90
Ідентифікаційний код: 2572403210
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Велика Китаївська, буд. 59
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 11/1411-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

38 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КУТСЬКА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ" КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт Кути,
вул. Павлика, буд. 3
Ідентифікаційний код: 25064231
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна біохімія, неврологія,
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, терапія, рентгенологія, стоматологія,
ультразвукова діагностика, хірургія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія,
фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, медична
статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт. Кути, вул. Павлика, буд. 1а
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Великий Рожин, вул. Н. Яремчука, буд. 31
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Великий Рожин, вул. Шевченка, буд. 56
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Розтоки, вул. Село, буд. 139
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Розтоки, вул. Лубки, буд. 10
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Старі Кути, вул. Л.Українки, буд. 41
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Старі Кути, вул. Шкільна, буд. 2
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт. Кути, пл. Шевченка, буд. 1
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт. Кути, вул. Павлика, буд. 3
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Слобідка, вул. Лукиничівська, буд. 53
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт. Кути, вул. Павлика, буд. 1б
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт. Кути, вул. Павлика, буд. 1
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт. Кути, вул. Павлика, буд. 2
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 11/1511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 ФОП Сміленко Максим Юрійович
Місцезнаходження: Київська обл., Миронівський р-н, м.Миронівка, вул. Чкалова, буд.
11, кв. 31
Ідентифікаційний код: 3122323578
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 13, прим. 1
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 12/1411-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800

18
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 Міхеєв Едуард Олександрович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Матюшенка, буд. 3-А, кв. 57
Ідентифікаційний код: 2486317950
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія,
кардіологія, рефлексотерапія, терапія, урологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Іванова, буд. 24
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 12/1511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ"

ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт Великі Бірки,
вул. Грушевського, буд. 51
Ідентифікаційний код: 42588046
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, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа,
акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Йосипівка, вул. Л. Українки, 17
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Велика Березовиця,
вул. Микулинецька, 40а
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Буцнів, вул. Шевченка, 26
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Серединки, вул. Серединецька
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, 51
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Миролюбівка, вул. Шевченка, 1а
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Лучка, вул. Б.Хмельницького, 41
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Хатки
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великий Глибочок, вул. Т.Шевченка, 4
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Настасів, вул. Клебанівка, 739
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Драганівка, вул. Листопадова, 28
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мар'янівка
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Ігровиця, вул. Гагаріна, 95
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Івачів Долішній, вул. Незалежності, 37
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Івачів Горішний, вул. Дружби, 12а
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Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Ступки, вул. Тернопільська, 55
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Чернелів-Руський, вул. Заводська, 44
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Соборне, вул. Л. Українки, 27
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Острів, вул. Кордуби, 63а
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Чистилів, вул. Галицька, 52
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 9
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. Надрічна, 23
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Велика Лука, вул. Центральна, 22
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Ангелівка, вул. Шевченка, 2
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Романівка, вул. Шевченка, 4
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Константинівка, вул. Шевченка, 12/1
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Довжанка, вул. Містечко, 41
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Малий Ходачків, вул. Б.Хмельницького, 4
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Домаморич, вул. І.Франка, 24
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Петриків, вул. Шептицького, 118
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Біла, вул. Крушельницької, 49 а
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Плотича, вул. Садова, 4а
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Смиківці, вул. І.Франка, 21
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Гаї Шевченківські,
вул. Тернопільська, 10
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Почапинці, вул. Жовтнева, 5
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Підгороднє, вул. Зелена, 1
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Забойки, вул. Шевченка, 25
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Кип'ячка, вул. Шевченка, 20/2
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 1211/01-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)

42 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛОНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
ПОЛОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Полонський р-н, м.Полонне, вул. Лесі
Українки, буд. 177
Ідентифікаційний код: 42418494
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, урологія, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, кардіологія, ультразвукова діагностика, хірургія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне, вул. Лесі Українки, буд.177
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 1211/02-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
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територіальних органів Державного казначейства)

43 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Миколи Карнаухова, 25 А
Ідентифікаційний код: 02000085
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія,
бактеріологія,
гастроентерологія,
дерматовенерологія,
дієтологія,
ендоскопія,
ендокринологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, нейрохірургія,
дитяча нейрохірургія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, проктологія,
пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, хірургічна стоматологія, судинна хірургія,
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (патологія),
акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 13/1211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

44 ФОП Качан Олександр Анатолійович
Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці,
вул. Європейська, буд. 3-А, кв. 45
Ідентифікаційний код: 1854113738
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, загальна практика - сімейна медицина, терапія,
наркологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, пр-т Правди, 5-Б, приміщення №127
Реєстраційне досьє від 13.11.2018 № 1311/01-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)
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45 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СТАРОСАМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "СТАРОСАМБІРСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м.Старий Самбір,
вул. Лева Галицького, буд. 86, каб. 22
Ідентифікаційний код: 42428764
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Страшевичі, вул. Центральна, буд.302
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Біличі, вул. Центральна, буд. 101
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Грозьово, вул.Центральна, буд. 88а
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Ріп`яно, вул.Сільська, буд. 41
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Скелівка, вул. Центральна ,буд.95
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Верхній Лужок, вул. Центральна, буд. 27
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Тершів, вул. Центральна, буд. 65
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Мшанець, вул.Центральна, буд. 15а
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Стрілки, вул. Шевченка, буд. 8
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Велика Лінина, вул. Шевченка, буд. 146
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Воля, вул.Центральна, буд. 163
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Торгановичі, вул.Центральна, буд. 51
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Стара Сіль, вул.Січових Стрільців, буд. 20
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Чаплі, вул.Шкільна, буд. 1а
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Кобло, вул.Центральна, буд. 89
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Бусовисько, вул. Наддністрянська, буд. 55
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Топільниця, вул. Шевченка, буд. 240
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Великосілля, вул.Центральна, буд. 88
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Ясениця Замкова, вул. Центральна, буд.15
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Головецько, вул. Івана Франка, буд. 69
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Гуманець, вул. Івана Франка, буд. 87
Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір,
вул. Лева Галицького, буд. 86, каб. 22
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Муроване, вул.Шкільна, буд. 1
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Торчиновичі, вул.Центральна, буд. 83
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Стрільбичі, вул.Яблунева, буд. 82
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Тур`є , вул.Центральна, буд. 111
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Стара Ропа, вул. Шевченка, буд. 59
Реєстраційне досьє від 13.11.2018 № 1311/03-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)

22

46 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХУСТСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ХУСТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липча, вул. Шкільна, буд. 43
Ідентифікаційний код: 39048956
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, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Золотарево, вул. Центральна, буд. 55 В
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Березово, вул. 771
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Велятино, вул. Миру, буд. 85
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Вишково, вул. Центральна, буд. 17
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Яблунівка, вул. Незалежності, буд. 67
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Данилово, вул. Миру, буд. 55
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Забереж, вул. В.Івасюка, буд. 22
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Кічерели, буд. 121
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Ряпідь, буд. 569
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Залом, буд. 100
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Монастирець, буд. 8
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Іза, вул. Центральна, буд. 103
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Копашнево, вул. Центральна, буд. 149
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Лунка, вул. Мала Лунка, буд. 35
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Хустець, Хустецька, 85
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Кошелево, вул. Мічуріна, 8
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Крайниково, вул. Дружби,буд. 4
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липча, вул. Шкільна, буд. 43
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Кривий, вул. Матросова, буд. 15
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Забрідь, вул. Грушевського, буд. 173
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Вертеп, вул. Садова, буд. 34
Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Хуст, вул. Пушкіна, 13
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Становець, буд. 89
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Ракош, вул. Грушова, буд. 86
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. ІІІаян, буд. 17
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Діброва, буд. 20
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Вільшани, буд. 20
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Крива, вул. Миру,буд. 2а
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Стеблівка, вул. Дружби, буд. 5
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Бороняво, вул. Центральна, буд. 156
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липецька Поляна, вул. Шкільна, буд. 24
Закарпатська обл., Хустський р-н, Драгово, вул. Центральна, 82
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Центральна, буд. 94
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Олександрівка, вул. Сонячна, буд. 2
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Нижнє Селище, вул. Центральна, буд. 78
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Широке, буд. 276
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, буд. 757
Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Нижній Бистрий, буд. 406
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Нанково, вул. Миру, буд. 22
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Поточок, буд. 87
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Сокирниця, вул. Центральна, буд. 106
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Закарпатська обл., Хустський р-н, вул. Липовець, вул. Шевченка, буд. 1
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Горінчево, вул. Незалежності, буд. 145а
Реєстраційне досьє від 13.11.2018 № 1311/05-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)

47 ФОП Пархоменко Валерій Вікторович
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Михайла Грушевського, буд. 20, кв. 13
Ідентифікаційний код: 3340617891
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, пров. Шевченко, буд. 1
Реєстраційне досьє від 13.11.2018 № 1311/06-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)

48 ФОП Колотій Владислав Юрійович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Таісії Буряченко,
буд. 11
Ідентифікаційний код: 3421914872
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. 13, прим. 47
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 14/1211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

24

49 ФОП Мушит Тетяна Євгенівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 2В,
кв. 117
Ідентифікаційний код: 3295415584
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортодонтія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Чехова, буд. 2
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 14/1511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, смт Талалаївка,
вул. Центральна, буд. 63
Ідентифікаційний код: 38744335
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
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Обухове, вул. Чоботька, буд. 110
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, смт. Талалаївка вул. Центральна, буд. 63
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Липове, вул. Центральна, буд. 22
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Корінецьке, вул. Центральна, буд. 10
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Скороходове, вул. Шкільна буд. 3
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, буд. 10
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Стара Талалаївка, вул. Гагаріна, буд. 45а
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Новоселівка, вул. Новосельна, буд. 11
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Чернецьке, вул. Дружби, буд. 36
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Харкове, вул. Науменка, буд. 38
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Довгалівка, провулок Луговий, буд. 3
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Основа, вул. Першотравнева, буд. 31
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Поповичка, вул. Вишнева, буд. 4
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Українське, вул. Незалежності, буд. 2
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Юрківці, вул. 40-річчя Перемоги, буд.18
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Займище, вул. Діденка, буд. 14
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Красний Колядин, вул. Кооперативна, буд.4
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Петькове, вул. Вишнева, буд. 12а
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Плугатар, вул. Гагаріна, буд. 5а
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Понори, вул. Берегова, буд. 17
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Рябухи, вул. Садова, буд. 12а
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Болотниця, вул. 40-річчя Перемоги, буд.16
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Березівка, вул. Шкільна, буд. 3а
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Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 1411/01-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)

51 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
ШЕГИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, МОСТИСЬКОГО РАЙОНУ,
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, буд. 186
Ідентифікаційний код: 41129489
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа
(клініка)
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Поповичі, вул. Т.Шевченка, буд. 84
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Гориславичі, вул. М.Рильського, буд. 52
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Баличі, вул. Зелена, буд. 6 А
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Биків, вул. М.Шашкевича, буд.1
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Буців, вул. Т.Шевченка, буд. 6
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Гусаків, вул. М.Шашкевича, буд. 16
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Радохінці, вул. Б.Хмельницького, буд. 32
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Новосілки, вул. Менцинського, буд. 159
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Циків, вул. Т.Шевченка, буд.12
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, буд. 186
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Плешевичі, вул. Центральна, буд. 40
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 1411/04-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)

52 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛИЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ГАЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м.Галич, вул. Ніни
Вівчаренко, буд. 36
Ідентифікаційний код: 38816603
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
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Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Крилос, вул. Т. Шевченка, 1 а
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вулиця Ніни Вівчаренко, буд. 36
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Вікторів, вул. Федика, 275 А
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Комарів, вул. Левицького, 268
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с..Блюдники, вул. Галицька, 18
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Мединя, вул. Незалежності 254 а
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Дубівці, вул. Незалежності, 4
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Маріямпіль, вул.Галицька , 2
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Тустань, вул. Л. Українки, 3
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, селище Задністрянське,
вул. Д. Січинського, 5
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Бовшів, вул. Т. Шевченка, 20 а
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Залуква, вул. Церковна, 8а
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 1411/05-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)

53 ФОП Сарафонова Оксана Володимирівна
Місцезнаходження: Херсонська обл., Каховський р-н, с.Малокаховка,
вул. Південна, буд. 40
Ідентифікаційний код: 2573515408
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ендокринологія
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Героїв України, буд. 33А
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 1411/07-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)

54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ДНІПРОВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне,
вул. Шосейна, буд. 90
Ідентифікаційний код: 37865549
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, акушерство і гінекологія, неврологія, педіатрія, рентгенологія, стоматологія,
терапія, хірургія, дитяча хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа
(клініка), рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
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Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Миколаївка, вул. Центральна, 102
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Василівка, вул. Новосільська, 41
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Перемога, вул. Некрасова, 8а
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Перше Травня, вул. Польова, 3
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Благовіщенка, вул. Радісна, 130
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с.Новотаромське, вул. Березова, 21/29
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Горького, вул. Дружби, 8
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Весняна, 17
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Шевченко, вул. Шкільна, 8
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Миру, 14
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Обухівка, вул. Центральна, 28
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Шосейна, 90
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Маївка вул. Київська, 49
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Балівка, вул. Центральна, 53а
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Олександрівка, вул. Доновського, 77
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Чумаки, вул. Шкільна, 11а
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Любимівка, вул. Передова, 13
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Миколаївка, вул. Генерала Пушкіна, 17
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт.Слобожанське, вул. Будівельників, 12
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Мічуріна, 41
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Зоря, вул. Центральна, 1а
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Партизанське, вул. Центральна, 7
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Пашена Балка, вул. Центральна, 37
Реєстраційне досьє від 14.11.2018 № 1411/10-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)

55 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕР
МАМА"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого,
буд. 5, прим. 15
Ідентифікаційний код: 42400508
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
урологія, дерматовенерологія, загальна практика - сімейна медицина, ультразвукова
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 5, прим. 15
Реєстраційне досьє від 12.11.2018 № 15/1211-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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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56 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЕМСТВО
"ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, м. Гуляйполе,
вул. Соборна, буд. 105
Ідентифікаційний код: 38416260
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, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Темирівка, вул. Миру, 30а
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Новогригорівка, вул.Садова, 18
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Новоіванівка, вул. Шкільна, 4
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, м. Гуляйполе, вул. Велика, 337
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Приютне, вул. Шкільна, 1
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Рівнопілля, вул. Центральна, 2а
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с.Мирне, вул. Центральна, 6
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Червоне, вул. Першотравнева, 5
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Добропілля, вул. Перемоги, 55 б
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Марфопіль, вул. Челюскіна, 2
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Залізничне, вул. Ватутіна, 26
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, м. Гуляйполе, вул. Соборна, 105
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Долинка, вул. Центральна, 72
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Полтавка, пр. Молодіжний, 1
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Любимівка, вул. Шкільна, 1
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Верхня Терса, вул. Центральна, 78
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Дорожнянка, вул. Гагаріна, 17
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Гуляйпільське, вул. Лавренкова, 24
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Успенівка, вул. Гагаріна, 12
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Воздвижівка, вул. Аграрна, 56
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Малинівка, вул. Космічна, 19
Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, с. Новозлатопіль, вул. Чорного, 4
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 15/1511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДОЛИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська,
вул. Чкалова, буд. 69
Ідентифікаційний код: 38797880
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, педіатрія, загальна практика - сімейна медицина, організація і
управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
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за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Новогригорівка Перша,
вул. 30-річчя Перемоги, буд.70
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Катеринівка, вул. Квітнева, буд. 2
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Новошевченкове, вул. Замули, буд.2
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Марфівка, вул. Нова, буд.10
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Червоне Озеро, вул. Шкільна,
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Пишне, вул. Шкільна, буд.7/1
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, буд.6
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Широка Балка, вул. Космонавтів, буд.19
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с.Ганнівка, вул. Гоголя, буд.101
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с.Новоолександрівка, вул. Степова, буд.52
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с.Антонівка, вул. Мирна, буд.24
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Новосавицьке, вул. Ляшенка, буд.10
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с.Мирне, пров. Шкільний, буд.1
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Зелений Гай, вул. Сонячна, буд.21
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Першотравневе, вул.Шкільна, буд.31
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Суходільське, вул. Олексієнка, буд.25
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Лаврівка, вул. Молодіжна, буд.1
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Василівка, вул. Центральна, буд.68
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с.Федоро-Шулічине, вул. Степова, буд.43
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с.Новогригорівка Друга, вул. Шевченка,буд.35
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Центральна, буд 59
Кіровоградська обл., Долинський р-н, смт Молодіжне, вул. Шкільна, буд.13
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Богданівка, вул. Будівельна, буд.40
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Братський Посад,
вул. Вишневецького, буд.25
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с.Славне, вул. Весняна, буд.51
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Новомихайлівка, вул. Медова, буд.39
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Олександрівка, вул. Центральна, буд.31
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Бокове, вул. Нова, буд.17
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Зоряна, буд.12
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Братолюбівка, вул. Павлова, буд.12
Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. Чкалова, буд. 69
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Іванівка, вул.Шкільна, буд.1/1
Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Маловодяне, пров. Новий, буд.1
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/01-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)

58 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
НОВОКАЛИНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, м. Новий Калинів,
площа Авіації, буд. 2
Ідентифікаційний код: 40236036
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія, педіатрія, неврологія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика,
лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Мала Білина, вул. Т.Шевченка, буд. 86
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Велика Білина, вул. Самбірська, буд. 6
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Корналовичі, вул. Грушевського, буд. 2
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Кружики, вул. Сагайдачного, буд. 7
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Гординя, вул. Івана Франка, буд. 61
Львівська обл., Самбірський р-н, м. Новий Калинів, площа Авіації, буд. 2
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/02-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)

59 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
КУЯЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Подільський р-н, с.Куяльник, вул. Куяльницька,
буд. 26-А
Ідентифікаційний код: 01111121
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, урологія, психіатрія, хірургія,
стоматологія, терапія, інфекційні хвороби, загальна практика - сімейна медицина,
отоларингологія, дерматовенерологія, фтизіатрія, патологічна анатомія, акушерство і
гінекологія, професійна патологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
кардіологія, ендокринологія, анестезіологія, неврологія, рентгенологія, педіатрія,
офтальмологія, ультразвукова діагностика, наркологія, ортопедія і травматологія,
онкологія, ендокринологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна), акушерська справа, лікувальна
справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., м.Подільськ, вул. Каштанова, буд.76
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/03-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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60 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, смт Велика
Новосілка, пров. Южний, 3Б
Ідентифікаційний код: 37691686
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Георгіївка, вул. Новоселів, буд.10
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Ялинське, вул. Блакитна, буд.7
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще Ясна Поляна, вул. Гагаріна, буд.34
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Орлинське, вул. Космонавтів, буд.35
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще Розлив, вул. Центральна, буд.8
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Старомлинівка,
вул. Центральна, буд.70
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Костянтинопіль,вул. Мічуріна, буд.28
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Улакли, вул. Молодіжна, буд.61
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще Золота Нива,
вул.Маяковського, буд.31
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще. Керменчик, вул. Паркова, буд.8
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще. Новодонецьке,
пров. Ясельний, буд.6
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Новомайорське,
вул. Центральна, буд. 43
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Шахтарське вул. Центральна, буд.26
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Новопетриківка,
вул. Центральна, буд.10
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Красна Поляна, вул. Больнична,буд. 32
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Комар, вул. Фролова, буд.1
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще Зелений Гай,
вул. Петровського,буд. 1а
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Шевченко вул. Макарова, буд.21
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Мирне вул. Тітова, буд.1
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Євгенівка, вул. Центральна,буд.28а
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Новий Комар, вул. Комарова,буд.16
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Новохатське вул. Молодіжна,буд.14
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Іскра вул. Центральна,буд.29
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Веселе, вул. Гагаріна, буд.45
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Макарівка, вул. Миру, буд.1
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Воскресенка, вул. Гагаріна,буд. 37
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, смт Велика Новосілка,
пров. Южний, буд.3Б
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Ялта, вул. Зелена, буд.4
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Піддубне пр. Київський, 28
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще. Одрадне вул. Широка, буд.5
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Олексіївка, вул. Миру, буд.3
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Зелене Поле, вул. Центральна, буд.5
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Вільне Поле, вул. Садова, буд.28
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Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще. Роздольне, вул. Шкільна, буд. 19
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Старомайорське,
вул.Кооперативна, буд. 20
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще.Урожайне, вул.Привітна, буд. 4
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще. Шевченко, вул. Шевченко, буд.11
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще. Бурлацьке,
вул. Центральна, буд.28/2
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще. Благодатне, вул. Нова, буд.5
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Скудне, вул. Доріжна, буд.37
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Андріївка, вул. Матросова, буд.11
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. Багатир, вул. Больнична, буд.40
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с.Нескучне, вул. Плисенка, буд. 25а
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/04-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)

61 ФОП Ярцева Ольга Вікторівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 15, кв. 20
Ідентифікаційний код: 2976516609
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Тітова, буд. 25, приміщення 7,8,9
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/05-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)

62 ФОП Гладуш Світлана Олександрівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Зеленоградська, буд. 89
Ідентифікаційний код: 1978717987
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Ламана, буд. 4
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/06-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)
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63 ФОП Кривенко Олена Леонідівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с.Старі Кодаки,
вул. Весела, буд. 30
Ідентифікаційний код: 3130414745
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2Н, прим. 262
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/07-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)

64 ФОП Палійчук Олеся Юріївна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Янтарна, буд. 42, кв. 93
Ідентифікаційний код: 2999300667
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, гастроентерологія, кардіологія, медична психологія, психіатрія,
дитяча психіатрія, психотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Василя Жуковського, буд. 2Б, прим. 9
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/08-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)

65 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"

ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ДОПОМОГИ
БІЛГОРОД-

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Миколаївська,
буд. 55-а
Ідентифікаційний код: 41886843
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Садове, вул. Кишинівська, 221
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Крутоярівка, вул. Миру, буд. 88
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Молога, вул. Кишинівська, буд. 221
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Монаші, вул. Калініна, буд. 98
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Нова Царичанка, вул. Шевченко, буд. 62
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Петрівка, вул. Дружби, буд. 8
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Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Миколаївка, вул. Перемоги, буд. 4
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Розкішне, вул. Садова, буд. 10
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне, вул. Шкільна, буд. 1
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Підгірне, вул. Пушкіна, буд. 68
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Удобне, вул. Коцюбинського, буд. 75
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Семенівкаа, вул. Кишинівська, буд. 2
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче, вул. Лікарняна, буд. 1
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Сухолужжя, вул. Совгоспна, буд. 1А
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Руська Іванівка,
вул. Першотравнева, буд. 78
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Красна Коса, вул. Мічуріна, буд. 14
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Бритівка, вул. Миру, буд. 7
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Шабо, вул. Шанцера Марата, буд. 48
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Випасне, вул. Кишинівська, буд. 175
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Випасне, вул. Кишинівська, буд. 175
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, м. Білгород-Дністровський,
вул. Свято-Георгіївська, буд.1
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Стара Царичанка, вул. Садова, буд. 3
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Софіївка, вул. 28 Червня, буд. 44
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Приморське,
вул. Дзержинського, буд. 155
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Андріївка, вул. Першотравнева, буд. 36
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Бикоза, вул. Колгоспна, буд 52
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Біленьке, вул. Вільна, буд. 2
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Вигін, вул. Кутузова, буд. 2
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Карналіївка, вул. Гастелло, буд. 15
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Косівка, вул. Жовтнева, буд. 3
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Козацьке, вул. Сонячна, буд. 8
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани, вул. Кутузова, буд. 2
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Черкеси, вул. Суворова, буд. 35
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Турлаки, вул. Леніна, буд. 117
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Привітне, вул. Першотравнева, буд. 12
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Веселе, вул. Леніна, буд. 82
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Чистоводне, вул. Дерибасівська, буд. 26
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Абрикосове, вул. Степова, буд. 11
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Авидівка, вул. Зелена, буд. 11
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Адамівка, вул. Комсомольська, буд. 3
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Благодатне,
вул. Першотравнева, буд. 3А
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Вольне, вул. Центральна, буд. 4
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Попаздра, вул. Верхня, буд. 2
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Володимирівка,
вул. Центральна, буд. 66А
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Гончарівка,
вул. З. Космодем’янської, 31
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Дальнічени, вул. Суворова, буд. 16А
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Польове, вул. Єльцова, буд. 8
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/11-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

35
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

66 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3"
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Шосейна, буд. 128
Ідентифікаційний код: 30083840
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, рентгенологія, фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика,
загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, акушерство і гінекологія, терапія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), рентгенологія, медична статистика, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
м.Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 93
м.Миколаїв, вул. Шосейна, буд. 128
м.Миколаїв, вул. Декабристів, буд. 23А
м.Миколаїв, вул. Шосейна, буд. 128
м.Миколаїв, вул. Погранична, буд. 22
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/12-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)

67 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1"
Місцезнаходження: м.Миколаїв, пров. Кобера, буд. 15 А
Ідентифікаційний код: 05483150
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, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Миколаїв, пров. 1-й Шосейний, буд. 1
м.Миколаїв, пров. Кобера, буд. 15А
м.Миколаїв, просп. Богоявленський, буд. 6
м.Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 35
м.Миколаїв, вул. Театральна, буд. 37А
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
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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)

68 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОЧАКІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ОЧАКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Очаків, вул. Першотравнева, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38442712
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, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Покровське, вул. Слобідська, буд. 12
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Володимирівка, вул. Центральна, буд. 3
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Благодатне, вул. Івана Франка, буд. 8
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Чорноморка, вул. Чорноморська, буд. 117
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Рівне, вул. Центральна, буд. 12
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Кам’янка, вул. Набережна, буд. 35
Миколаївська обл., Очаківський р-н, м. Очаків, вул. Першотравнева, буд. 1
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/14-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)

69 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №6"

"ЦЕНТР

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 21
Ідентифікаційний код: 38969678
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Дослідна станція, буд. 84
м.Запоріжжя, вул. Культурна, буд. 123
м.Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд.21
м.Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. 8Б
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/15-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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70 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАКАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" МАКАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Київська обл., Макарівський р-н, смт Макарів,
вул. Б.Хмельницького, буд. 56
Ідентифікаційний код: 38462249
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, педіатрія, терапія, медицина невідкладних станів, акушерство і гінекологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, лікувальна
справа, лікувальна справа (невідкладні стани), сестринська справа, лабораторна справа
(клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Макарівський р-н, с. Копилів, вул. Жовтнева, буд. 59
Київська обл., Макарівський р-н, с. Завалівка, пр. Солов’їний, буд. 3
Київська обл., Макарівський р-н, с. Великий Карашин, вул. Перемоги, буд. 1А
Київська обл., Макарівський р-н, с. Рожів, вул. Дружби, буд. 2
Київська обл., Макарівський р-н, с. Ситняки, вул. Миру, буд. 123
Київська обл., Макарівський р-н, смт Кодра, вул. Шевченка, буд. 4А, кв. 16,17
Київська обл., Макарівський р-н, с. Юрів, вул. Вишнева, буд. 66
Київська обл., Макарівський р-н, с. Мотижин, вул. Довгича, буд. 1А
Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Коцюбинського, буд. 2
Київська обл., Макарівський р-н, с. Людвинівка, вул. Молодіжна, буд. 10
Київська обл., Макарівський р-н, с. Андріївка, вул. Шевченка, буд. 1Б
Київська обл., Макарівський р-н, с. Червона Слобода, вул. Лесі Українки, буд. 89
Київська обл., Макарівський р-н, с. Небелиця, вул. Миру, буд. 11
Київська обл., Макарівський р-н, с. Королівка, вул. Львівська, буд. 2
Київська обл., Макарівський р-н, х. Ферма, вул. Дружби, буд. 14
Київська обл., Макарівський р-н, с. Колонщина, вул. 1-го Травня, буд. 3
Київська обл., Макарівський р-н, с. Таврія, вул. Тишури, буд. 4
Київська обл., Макарівський р-н, с. Березівка, вул. Житомирська, буд. 27
Київська обл., Макарівський р-н, с. Пашківка, вул. Центральна, буд. 5
Київська обл., Макарівський р-н, с. Фасова, вул. Жовтнева, буд. 6
Київська обл., Макарівський р-н, с. Лишня, вул. Київська, буд. 1Г
Київська обл., Макарівський р-н, с. Липівка, вул. Шевченка, буд. 50
Київська обл., Макарівський р-н, с. Ніжиловичі, вул. Петровського, буд. 2
Київська обл., Макарівський р-н, с. Маковище, вул. Центральна, буд. 59
Київська обл., Макарівський р-н, с. Наливайківка, вул. Центральна, буд. 119
Київська обл., Макарівський р-н, с. Комарівка, вул. Миру, буд. 27
Київська обл., Макарівський р-н, с. Борівка, вул. Центральна, буд. 27А
Київська обл., Макарівський р-н, с. Вільне, вул. Будівельників, буд. 3А
Київська обл., Макарівський р-н, с. Соснiвка, вул. Соборна, буд. 40
Київська обл., Макарівський р-н, с. Яблунівка, вул. Миру, буд. 1
Київська обл., Макарівський р-н, с. Забуяння, вул. Лесі Українки, буд. 3
Київська обл., Макарівський р-н, с. Ясногородка, вул. Дружби, буд. 6
Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, буд. 117
Київська обл., Макарівський р-н, с. Нові Опачичі, вул. Карцевої, буд. 2
Київська обл., Макарівський р-н, с. Грузьке, вул. Шевченка, буд. 13Б
Київська обл., Макарівський р-н, с. Бишів, вул. Київська, буд. 22Б
Київська обл., Макарівський р-н, смт Макарів, вул. Б. Хмельницького, буд. 56
Київська обл., Макарівський р-н, с. Гавронщина, вул. Першотравнева, буд. 23А
Київська обл., Макарівський р-н, с. Чорногородка, вул. Ірпінська, буд. 78
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Київська обл., Макарівський р-н, с. Весела Слобода, вул. Київська, буд. 14В
Київська обл., Макарівський р-н, с. Осикове, вул. Горького, буд. 5В
Київська обл., Макарівський р-н, с. Козичанка, вул. Шевченка, буд. 15Б
Київська обл., Макарівський р-н, с. Мар’янівка, вул. Дрогобицька, буд. 37Б
Київська обл., Макарівський р-н, с. Новосілки, вул. Кучеренка, буд. 43
Київська обл., Макарівський р-н, с. Мостище, вул. Шевченка буд. 3
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/16-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)

71 ФОП Коровко Костянтин Анатолійович
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Благоєва, буд. 4а, кв. 50
Ідентифікаційний код: 2808207193
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю клінічна імунологія
за місцем провадження діяльності
м.Херсон, вул. Високосна, буд. 15 (літера Г)
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/18-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)

72 ФОП Шамрай Галина Олегівна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, буд. 32А, кв. 101
Ідентифікаційний код: 2793910748
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 88
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/19-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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73 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"ЛЬВІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Кульпарківська, буд. 35
Ідентифікаційний код: 20761112
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, ендокринологія, ендоскопія, неврологія, стоматологія, офтальмологія,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, рентгенологія,
функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, хірургія серця і магістральних
судин; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа,
сестринська справа (операційна), рентгенологія, лабораторна справа (клініка), медична
статистика
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Кульпарківська, буд.35
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/20-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)

74 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"МАЛИНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ" МАЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

Місцезнаходження: Житомирська обл., Малинський р-н, м. Малин, вул. Суворова,
буд. 83 Б
Ідентифікаційний код: 38395183
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, загальна практика сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Різня, вул. Жданова, будинок 14
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Щербатівка, вул. Щорса, будинок 52
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Тростяниця,
вул. Героїв Малинського підпілля, будинок 8
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Ксаверів, провул. Перемоги, будинок 8
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Лісна Колона, вул. Якіра, будинок 3
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Морозівка, вул. Мічуріна, будинок 12
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Іванівка, вул. Міщенка, будинок 1
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Горінь,вул. Центральна, будинок 41
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Буда Вороб’ї, вул. Миру, будинок 63Б
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Березіно, вул. Зарічна, будинок 3
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Луки, вул. Шкільна, будинок 33
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Нянівка, вул. Шкільна, будинок 6
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Баранівка, вул. Ніни Сосніної, будинок 36
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Житомирська обл., Малинський р-н, с. Лумля, вул. Корольова, будинок 4
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Вишів,вул. Дружби, будинок 2
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Забране,вул. Гагаріна, будинок 9
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Буки, вул. Першого Травня, будинок 47
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гута-Логанівська, вул. Молодіжна,
будинок 13
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Діброва, вул. Ватутіна, будинок 2
Житомирська обл., Малинський р-н, м. Малин, вул. Суворова, будинок 83Б
Житомирська обл., Малинський р-н, м. Малин,вул. Суворова, будинок 83Б
Житомирська обл., Малинський р-н, м. Малин, вул. Неманіхіна, будинок 3
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Українка, вул. Малинська, будинок 1
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Головки, вул. Фещенка, будинок 55
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Нові Вороб’ї, вул. Шевченка, будинок 53А
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Любовичі,вул. Героїв України, будинок 72
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Малинівка, вул. Аграрна, будинок 5
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Владівка, вул. Шевченка, будинок 48
Житомирська обл., Малинський р-н, смт. Гранітне, вул. Чехова, будинок 4
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Федорівка, вул. Центральна, будинок 5
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Пиріжки, вул. Соборна, будинок 55
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Слобідка, вул. Мічуріна, будинок 1
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Недашки, вул. Центральна, будинок 5
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Ворсівка, вул. Центральна, будинок
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Скурати, вул. Соборна, будинок 3
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Писарівка, вул. Миру, будинок 18
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Савлуки, вул. Козацька, будинок 24Б
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Білий Берег, вул. Шевченка, будинок 33
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Ялцівка, вул. Центральна, будинок 20
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Старі Вороб’ї, вул. Молодіжна, будинок 7
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Устинівка, вул. Всеволода Лазуки, будинок 39
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/22-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)

75 ФОП Качан Микола Миколайович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Збаразький р-н, смт Вишнівець,
вул. Стуса, буд. 15
Ідентифікаційний код: 3212700759
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Волочиський р-н, м. Волочиськ, вул. Смотрицького, буд. 23
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/23-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

41
територіальних органів Державного казначейства)

76 ФОП Маляр Світлана Іванівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Лобачевського, буд. 41, кв. 53
Ідентифікаційний код: 2455712325
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Грушевського, буд. 47, прим. 12
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/24-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)

77 ФОП Білак Олександр Михайлович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Ілони Зріні, буд. 19, прим. 3
Ідентифікаційний код: 3004400233
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, кардіологія, ультразвукова діагностика; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Ілони Зріні, буд. 19, прим. 3
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/25-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)

78 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЯГОТИНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЯГОТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Незалежності,
буд. 71
Ідентифікаційний код: 38073489
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:
акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Яготинський р-н, с. Коптевичівка, вул. Коцюбинського, буд. 2
Київська обл., Яготинський р-н, с. Трубівщина, вул. Денисовецька, буд. 18
Київська обл., Яготинський р-н, с. Годунівка, вул. Перемоги, буд. 81
Київська обл., Яготинський р-н, с. Кайнари, вул. Центральна, буд. 7
Київська обл., Яготинський р-н, с. Черкасівка, вул. Козацька, буд. 49-А
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Київська обл., Яготинський р-н, с. Кулябівка, вул. Миру, будинок 179
Київська обл., Яготинський р-н, с. Жоравка, вул. Шкільна, буд. 1-А
Київська обл., Яготинський р-н, с. Двірківщина, вул. Центральна, буд. 3
Київська обл., Яготинський р-н, с. Червоне, вул. Шевченка, буд. 4
Київська обл., Яготинський р-н, с. Сулимівка, вул. Кравченка, буд. 106
Київська обл., Яготинський р-н, с. Гензерівка, вул. Центральна, буд. 25-А
Київська обл., Яготинський р-н, селище Черняхівка, вул. Центральна, буд. 10
Київська обл., Яготинський р-н, с. Райківщина, вул. Освіти, буд. 24
Київська обл., Яготинський р-н, с. Богданівка, вул. Бондаренка, буд. 101
Київська обл., Яготинський р-н, с. Добраничівка, вул. Музейна, буд. 17
Київська обл., Яготинський р-н, с. Засупоївка, вул. Центральна, буд. 83
Київська обл., Яготинський р-н, с. Супоївка, вул. Яготинська, буд. 19
Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Центральна, буд. 48-А
Київська обл., Яготинський р-н, с. Сотниківка, вул. Миру, буд. 57-Г
Київська обл., Яготинський р-н, с. Черняхівка, вул. Миру, буд. 138
Київська обл., Яготинський р-н, с. Капустинці , вул. Євгенія Столбова, буд. 5
Київська обл., Яготинський р-н, с. Лозовий Яр, вул. Лесі Українки, буд. 1
Київська обл., Яготинський р-н, с. Ничипорівка, вул. А. Бобира, буд. 48
Київська обл., Яготинський р-н, с. Панфили, вул. Центральна, буд. 30
Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Ветеранів , буд. 5
Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Незалежності , буд. 71
Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Лесі Українки, буд. 1-А
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/26-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)

79 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯВОРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "НОВОЯВОРІВСЬКА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ ЮРІЯ ЛИПИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, м.Новояворівськ,
вул. Шевченка, буд. 18
Ідентифікаційний код: 20763289
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю інфекційні хвороби, анестезіологія, урологія, офтальмологія, неонатологія,
наркологія, психіатрія, ендокринологія, гастроентерологія, отоларингологія, онкологія,
дитяча ендокринологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча офтальмологія, дитяча
неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча хірургія, дитяча гінекологія, дитячі інфекційні
хвороби, дитяча психіатрія, дитяча стоматологія, ендоскопія, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, рентгенологія, трансфузіологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія,
ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, організація
і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, терапія,
неврологія, ортопедія і травматологія, хірургія, алергологія, кардіологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа (операційна), лабораторна
справа (гігієна), ортопедична стоматологія, медична статистика, сестринська справа,
лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
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Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 18
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Бердихів, вул. Бандери, 32
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Тарновиця, провул. Свободи, 2
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Цетуля, провул. Героїв УПА, 4
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Чолгині, провул. Центральний, 104
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі, вул. Шептицького, 21А
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Молошковичі, вул. Бандери, 42
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/27-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)

80 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ВОРОНІЗЬКИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО
ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ
Місцезнаходження: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт Вороніж,
вул. В.Ф.Кайдаша, буд. 25
Ідентифікаційний код: 05400069
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Шосткинський р-н, смт Вороніж, вул. В.Ф. Кайдаша, буд. 25
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/28-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)

81 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
НОВОМОСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське,
вул. Ювілейна, буд. 11
Ідентифікаційний код: 37834197
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Хуторо-Губиниха, вул. Нова, буд. 21
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Піщанка, вул. Центральна, буд. 12
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Попасне, вул. Зелена, буд. 16
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Спаське, вул. Козинця, буд. 91Б
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Черкаське, вул. Лісна, буд. 16А
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Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Всесвятське, вул. Чумака, буд. 1А
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Левенцівка, вул. Центральна, буд. 71
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Новоселівка, вул. Соборна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Перещепине, вул. Шевченко, буд. 31
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Хащове, вул. Робоча, буд. 5
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Миколаївка, вул. Українська, буд. 2
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Андріївка,
вул. Кооперативна, буд. 60Б
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Вишневе, вул. Гагаріна, буд. 25
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Воскресенівка, вул. Довгопрудна, буд.
17А
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Новостепанівка, вул. Мороза, буд. 57
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Королівка, вул. Рахівнича, буд. 36А
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Новомосковськ,
вул. Гетьманська, буд. 238
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Василівка, вул. Садова, буд. 5
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Вільне, вул. Перемоги, буд. 37
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Гвардійське,
вул. Ювілейна, буд. 11
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Гнатівка, вул. Центральна, буд. 53
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Михайлівка,
вул. Центральна, буд. 1А
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка,
вул. Центральна, буд. 186
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Панасівка, вул. Гагаріна, буд. 7
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Мар’янівка, вул. Молодіжна, буд. 17
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне,
вул. Молодіжна, буд. 25
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Керносівка, вул. Калинова, буд. 37
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Миролюбівка,
вул. Центральна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Герасимівка, вул. Гагаріна, буд. 2В
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина,
вул. А.Болтушенко, буд. 3
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Голубівка,
вул. Лесі Українки, буд. 28
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Новотроїцьке,
вул. Герасименка, буд. 111
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Євецько-Миколаївка,
вул. Центральна, буд. 24
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Івано-Михайлівка,
вул. Соборна, буд. 30
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Кільчень, вул. Привокзальна, буд 12
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Козирщина, вул. Вербна, буд. 5
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Малокозирщина,
вул. Виноградна, буд. 17
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Мирне, вул. Осіння, буд. 16
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Надеждівка, вул. Гагаріна, буд. 1А
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Губиниха,
вул. Центральна, буд. 119А
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Дмитрівка,
вул. Центральна, буд. 37А
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Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Ягідне, вул. Шкільна, буд. 18
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Підпільне, вул. Центральна, буд. 20
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Соколове, вул. Центральна, буд. 22
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/29-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)

82 ФОП Великий Юрій Юрійович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Наукова, буд. 62, кв. 157
Ідентифікаційний код: 3299703650
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Самбірський р-н, м. Рудки, вул. Шевченка, буд. 11
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/30-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)

83 ФОП Гринькевич Альона Михайлівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м.Дунаївці, вул. МТС,
буд. 19, корпус 1
Ідентифікаційний код: 3217323384
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд. 109/6
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/32-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

84 ФОП Самойлова Ірина Павлівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Драгоманова, буд. 15а, кв. 111
Ідентифікаційний код: 2345703808
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, урологія, терапія, педіатрія, ультразвукова
діагностика, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
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за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Пожарського, буд. 2, прим. 71
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/33-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)

85 ФОП Чушак Захар Ігорович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Сахарова, буд. 40, кв. 9
Ідентифікаційний код: 3376505576
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю отоларингологія, хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Пасічна, буд. 39В
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/34-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)

86 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
ЦЕНТР"
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, просп. Перемоги, буд. 154
Ідентифікаційний код: 05519468
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, ортопедична стоматологія, рентгенологія, сестринська справа (операційна),
медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Чернігів, просп. Перемоги, буд. 154
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/35-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)
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87 ФОП Церпіцький Юрій Вікторович
Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Іванівка,
вул. Весела, буд. 9
Ідентифікаційний код: 2967503871
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Житомир, вул. Небесної Сотні, буд. 48
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/36-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

88 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Волочиський р-н, м. Волочиськ,
вул. Незалежності, буд. 64
Ідентифікаційний код: 38314078
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, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Волочиський р-н, с.Купіль, вул. Жиліна, буд. 56
Хмельницька обл., Волочиський р-н, смт Війтівці, вул. Слави, буд. 12
Хмельницька обл., Волочиський р-н, с. Соломна, вул. Жовтнева, буд. 4
Хмельницька обл., Волочиський р-н, м.Волочиськ, вул. Незалежності, буд.
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/37-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

89 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК ТА
КО"
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Утьосова, буд. 13
Ідентифікаційний код: 42145496
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, психотерапія, педіатрія, кардіологія, отоларингологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Утьосова, буд. 13
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/39-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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЕЛЗ
ДЕТЕКТОР"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Самійла Кішки, буд. 210, кабінет 232
Ідентифікаційний код: 42560820
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, ультразвукова
діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 8
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/40-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)

91 ФОП Гардубей Ірина Іванівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Залужжя,
вул. Духновича, буд. 17
Ідентифікаційний код: 2440003760
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Залужжя, вул. Духновича, буд. 17
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/41-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)

92 ФОП Пелех Оксана Михайлівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ахматової, буд. 16-Б, кв. 101
Ідентифікаційний код: 3031105085
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча офтальмологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 31
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/42-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)

93 ЗАПОРІЗЬКИЙ
МІСЬКИЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ)
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 9-А
Ідентифікаційний код: 20508060
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, фізіотерапія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. М.Корищенка, буд. 28-А
м.Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 9-А
м.Запоріжжя, вул. Парамонова, буд. 11-А
м.Запоріжжя, вул. Ніжинська, буд. 57
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/43-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)

94 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" БОЛЕХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Болехів, вул. Є.Коновальця, буд. 2
Ідентифікаційний код: 42513875
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м.Болехів, Болехівська міська рада, с. Тисів,
вул. Грушевського, буд. 56;
Івано-Франківська обл., м.Болехів, Болехівська міська рада, с. Поляниця,
вул. І. Франка, буд. 189
Івано-Франківська обл., м.Болехів, м. Болехів, вул. Є. Коновальця, буд. 2
Івано-Франківська обл., м.Болехів, Болехівська міська рада, с. Сукіль
Івано-Франківська обл., м.Болехів, Болехівська міська рада, с. Гузіїв
Івано-Франківська обл., м.Болехів, Болехівська міська рада, с. Міжріччя
Івано-Франківська обл., м.Болехів, Болехівська міська рада, с. Бубнище
Івано-Франківська обл., м.Болехів, Болехівська міська рада, с. Танява
Івано-Франківська обл., м.Болехів, Болехівська міська рада, с. Козаківка

50
Івано-Франківська обл., м.Болехів, Болехівська міська рада, с. Підбереж
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/44-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)

95 ФОП Сердійчук Максим Михайлович
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Саєнко, буд. 113Б, кв. 2
Ідентифікаційний код: 3151822999
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Житомир, вул. Корольова, буд. 48б
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/45-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

96 ФОП Житеньов Іван Миколайович
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Черепанова, буд. 37
Ідентифікаційний код: 2994415396
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортодонтія
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Станіславського, буд. 6а
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/46-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

97 ФОП Урста Юлія Анатоліївна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Руське Поле, вул. Квітнева,
буд. 15
Ідентифікаційний код: 3372704706
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Травнева, буд. 9, прим. 13
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/47-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)

98 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОРОХТЯНСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" ВОРОХТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЯРЕМЧАНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Яремче, смт Ворохта,
вул. Б.Хмельницького, буд. 9
Ідентифікаційний код: 42184870
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м.Яремче, смт Ворохта, вул. Б.Хмельницького, буд. 9
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/48-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

99 ФОП Берец Роман Іванович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, м.Тячів, вул. Вайди, буд. 12,
кв. 5
Ідентифікаційний код: 3367711059
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Травнева, буд. 9, прим. 4
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/49-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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100 ФОП Ігнат Михайло Михайлович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Буштино,
вул. Карпатської України, буд. 7
Ідентифікаційний код: 3390400394
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Травнева, буд. 9, прим. 13
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/50-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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 КОМУНАЛЬНИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ
РАДИ

ЗАКЛАД
"ОСТРОЗЬКИЙ
ІНТЕРНАТ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Острог, вул. Бельмаж, буд. 109
Ідентифікаційний код: 03189280
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., м.Острог, вул. Бельмаж, буд. 109
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/51-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

102 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин,
пров. Енергетиків, буд. 1
Ідентифікаційний код: 05484385
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія,
ортопедична стоматологія, рентгенологія, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м.Тульчин, пров. Енергетиків, буд. 1
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/52-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
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код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

103 ФОП Урсул Олександр Георгійович
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Олени Пчілки, буд. 313,
корп. 3
Ідентифікаційний код: 2465301456
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Івана Виговського, буд. 9
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/53-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

104 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, смт Муровані
Курилівці, вул. Жовтнева, буд. 87
Ідентифікаційний код: 01982608
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча отоларингологія, ендокринологія, інфекційні
хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів,
наркологія, неврологія, отоларингологія, ортопедія і травматологія, офтальмологія,
онкологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, терапія, фтизіатрія, ультразвукова
діагностика, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста
з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), акушерська
справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, смт Муровані Курилівці,
вул. Жовтнева, буд.87
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/54-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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105 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЖДАНІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЖДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Війтівці,
вул. Заводська, буд. 2А
Ідентифікаційний код: 41604458
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, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, медико-профілактична справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Семки, вул. Шевченка, буд.29
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, провул. Миру, буд.4
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Війтівці, вул. Заводська, буд. 2А
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/55-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

106 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СРІБНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" СРІБНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Срібнянський р-н, смт Срібне,
вул. Миру, буд. 48
Ідентифікаційний код: 40197537
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Никонівка, вул. Миру буд. 40
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Поділ, вул. Центральна, буд. 42
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Побочіївка, вул. Шкільна, буд. 1А
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Лебединці, вул. Миру, буд. 48-А
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Харитонівка, вул. Садова, буд. 3-А
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Горобіївка, вул. Шевченка, буд. 24
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Карпилівка, вул. Миру буд. 43А
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Гнатівка, вул. Пушкіна, буд. 30
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Савинці, вул. Першотравнева, буд. 9
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Калюжинці, вул. В.Рибки, буд. 1
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Іванківці, вул. Гагаріна, буд. 10
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Гриціївка, вул. Незалежності, буд. 16
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Васьківці, вул. Шкільна, буд. 6
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Артеменкове, вул. Миру, буд. 11
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Олексинці, вул. Грушевського, буд. 13
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Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Сокиринці, вул. О.Вересая, буд. 4
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, смт. Дігтярі, вул. Центральна, буд. 3
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, смт. Срібне, вул. Миру, буд. 48
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Гурбинці, вул. Незалежності, буд. 9
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Дейманівка, вул. Українська, буд. 12
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Хукалівка, вул. Незалежності, буд. 7
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/56-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

107 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОРІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "МЕХЕДІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Мехедівка,
вул. Благовісна, буд. 153
Ідентифікаційний код: 41837052
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, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Богданівка, вул. Шкільна, буд. 7
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Зорівка, вул. Шевченка, буд. 45
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Чернещина, пров. Слави, буд. 4
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Вершина-Загарська, вул. Шевченка, буд. 38
Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Мехедівка, вул. Благовісна, буд. 153
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/57-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

108 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО
РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка, 1
частина села, вул. 8 Березня, буд. 3
Ідентифікаційний код: 38065200
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:
акушерська справа, сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
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за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка (частина 1 села),
вул. Травнева, буд. 24
Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка (частина 4 села),
вул. Пархоменка, буд. 77
Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка (частина 4 села),
вул. Соборна, буд. 12
Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка (частина 1 села),
вул. 8 Березня, буд. 3
Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка (частина 2 села),
вул. Центральна, буд. 294
Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Гюнівка, вул. Поштова, буд. 14
Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка (частина 3 села),
вул. Таврійська, буд. 16
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/60-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

109 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПУСТОМИТІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

ПІДПРИЄМСТВО
"ПУСТОМИТІВСЬКА

Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, м.Пустомити,
вул. Грушевського, буд. 7
Ідентифікаційний код: 01998035
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія,
бактеріологія,
дерматовенерологія,
дитяча
неврологія,
дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча хірургія,
ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія,
клінічна біохімія, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія,
онкологія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, ревматологія, рентгенологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія, клінічна лабораторна
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська
справа,
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа,
рентгенологія, медична статистика, сестринська справа (операційна), ортопедична
стоматологія, лабораторна справа (гігієна).
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Лапаївка, вул. Геофізиків, буд. 12
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Скнилів, вул. Козацька, буд. 30
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Конопниця, вул. Івасюка, буд. 1
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с .Вовків, буд. 147
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Кугаїв, буд. 93
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Селисько, буд. 105
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Гаї, вул. Бандери, буд. 43
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Городиславичі, вул. Шевченка, буд. 42
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Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Лисиничі, вул. Львівська, буд. 1
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Басівка, вул. Молодіжна, буд. 2
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Ставчани, вул. М.Шашкевича, буд. 30
Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, вул. Зелена, буд. 1
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підбірці, вул.Якимовича, буд. 120А
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Годовиця, вул. Наливайка, буд. 7
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, пр-т Вольського, буд. 9
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Пікуловичі, вул. Л.Українки, буд. 108
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Борщовичі, вул. І.Франка, буд. 60
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Будьків, буд. 8А
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сокільники, вул. Д.Галицького, буд. 2
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. Марка Вовчка, буд. 1
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Миколаїв, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 66
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Милошовичі, вул. Мазепи, буд. 2А
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Семенівка, вул. Шевченка, буд. 209
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Полянка, вул. Центральна, буд. 49 А
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул. Львівська, буд. 33
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Містки, вул. Центральна, буд. 32 А
Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Грушевського, буд. 7
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Старе Село, вул. Львівська, буд. 5А
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сухоріччя, вул.І.Франка, буд. 36А
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Нижня Білка,
вул. Тракт Глинянський, буд. 7А
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Звенигород, площа Звенигородська, буд. 36
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Відники, вул. Сонячна, буд. 97
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Гринів, вул.Ангеловича, буд. 11
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Шоломинь, вул. Гайовських, буд. 76
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Верхня Білка, вул. Івана Франка, буд. 3
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Товщів, буд. 22 А
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/61-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

110 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІВЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "
Місцезнаходження: Вінницька обл., Чернівецький р-н, смт Чернівці,
вул. Вінницька, буд. 25А
Ідентифікаційний код: 05484215
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю
анестезіологія,
акушерство
і
гінекологія,
дерматовенерологія,
ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, медицина
невідкладних станів, наркологія, неврологія, ортопедія і травматологія, офтальмологія,
онкологія, організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, педіатрія,
спортивна медицина, психіатрія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, фтизіатрія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: акушерська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка),
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сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Чернівецький р-н, смт Чернівці, вул. Вінницька, буд.25 А
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/63-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

111 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИДАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЖИДАЧІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, м.Жидачів, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 29
Ідентифікаційний код: 01996208
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
бактеріологія, дерматовенерологія, дитяча стоматологія, дитяча хірургія, ендокринологія,
ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, бактеріологія,
неврологія, неонатологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
педіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фтизіатрія, хірургічна
стоматологія, анестезіологія, клінічна лабораторна діагностика, хірургія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, лікувальна справа, ортопедична стоматологія, рентгенологія,
сестринська справа (операційна), стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Голешів, вул. Л.Українки, буд. 12
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Тейсарів, вул. Ів.Франка, буд. 10а
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Рогізно, вул. Садова, буд. 2
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Млиниська, вул. .Ів.Франка, буд. 33
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Межиріччя, вул. Шевченка, буд. 43
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Заріччя, вул. Січових Стрільців, буд. 27
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Дем’янка Лісна , вул. Шевченка, буд.
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Туради, вул. Сагайдачного, буд. 2а
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Кологори, вул. Січових Стрільців, буд. 8
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Соколівка, вул. Миру, буд. 12
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Волиця-Гніздичівська, вул. Шевченка, буд. 38а
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Вільхівці, вул. Стрийська, буд. 21
Львівська обл., Жидачівський р-н, м.Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29
Львівська обл., Жидачівський р-н, с.Сидорівка, вул. Шевченка, буд. 1
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Заболотівці, вул. Миру, буд. 128а
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Нове С., вул. Шевченка, буд. 109
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Бережниця, вул. Шевченка, буд. 45а
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Сулятичі, вул. Шевченка, буд. 47
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирівське, вул. Стрийська, буд. 24
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Пчани, вул. Стуса, буд. 5а
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/65-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

112 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., Шевченківський р-н, смт Шевченкове,
вул. Бубліченко, буд. 15
Ідентифікаційний код: 38743216
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Великі Хутори, вул. 40 років Перемоги, 67
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Первомайське, вул. Шевченка, 6
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Раївка, вул. Зоряна, 6
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Сподобівка, вул. Кропивницького, 46
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Колесниківка, вул. Дороганівська, 21
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Березівка, вул. Величко, 17-Б
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Нижній Бурлук, вул. Шкільна, 1-В
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Безмятежне, вул. Центральна, 12
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Верхньозорянське, вул. Польова, 3А
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Гроза, вул. Зелена, 41
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Іванівка, вул. Новоіванівська, 50А
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Троїцьке, вул. Садова, 4
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Роздольне, вул. Перемоги, 27
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Борівське, вул. Центральна, 2
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40років Перемоги, 101-Б
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Семенівка, вул. Центральна, 8А
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Василенкове, вул. Верхня, 9
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Петрівка, вул. Садова, 7-А
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Новостепанівка, вул. Перемоги, 88А
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Петропілля, вул. Центральна, 38-В
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Миропілля, вул. Садова, 14
Харківська обл., Шевченківський р-н, смт. Шевченкове, вул. Бубліченко, буд. 15
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Гетьманівка, вул. Шкільна, 22-Б
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Волоська Балаклія, вул. Бубліченко, 36
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Миру, 16
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Аркадівка, вул. Миру, 43
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/66-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

113 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАЯКІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ МАЯКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛЯЇВСЬКОГО
РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Біляївський р-н, м.Маяки, вул. Богачова, буд. 98
Ідентифікаційний код: 42252154
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
Одеська обл., Біляївський р-н, с.Маяки, вул. Богачова, буд. 98
Реєстраційне досьє від 19.11.2018 № 1911/02-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)

114 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОКТОРБЕБІ"
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 128, кв. 52
Ідентифікаційний код: 42493807
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики
заспеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика сімейнамедицина, педіатрія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча хірургія, дитяча офтальмологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча отоларингологія, дитяча ендокринологія, ультразвукова
діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Софіївська Борщагівка,
просп.Героїв Небесної Мотні, буд. 18/2, прим. 10
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 16/1511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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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115 ФОП Осадчук Руслан Васильович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бажова, буд. 9-А, кім. 7/16
Ідентифікаційний код: 2531602132
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики
заспеціальністю неврологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Попудренка, буд. 52, кім. 37
Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 17/1511-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та 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: 115 справ

Заступник Міністра
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