ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
13.12.2018 № 2337

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ФОП Сербін Олег Володимирович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Українська, буд. 61, кв. 6
Ідентифікаційний код: 2973117696
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Українська, буд. 61, кв. 6
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 01/0312-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

2 ФОП Білявська Наталія Львівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 40, кв. 618
Ідентифікаційний код: 2710511045
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 19/21, прим. 1
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 01/0412-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 1"
Місцезнаходження: м.Харків, проспект Ново-Баварський, буд. 2
Ідентифікаційний код: 02003623
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ендокринологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, клінічна лабораторна діагностика, психотерапія,
епідеміологія, бактеріологія, фтизіатрія, неврологія, рентгенологія, функціональна
діагностика, інфекційні хвороби; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною

2
освітою: сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа (гігієна), лабораторна
справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, проспект Ново-Баварський, буд. 2
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 01/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

4 ФОП Давлетшина Рената Альфрідівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 32,
кв. 27
Ідентифікаційний код: 3045612724
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Першотравневий, буд. 4
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 01/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

5 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АВДІЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Авдіївка, вул. Комунальна, буд. 16
Ідентифікаційний код: 37990714
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
Донецька обл., м.Авдіївка, вул. Комунальна, буд.16
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 02/0312-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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6 ФОП Березіна Вікторія Сергіївна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, буд. 36-А, кв. 66
Ідентифікаційний код: 3020704048
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, кардіологія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Київська, буд. 104, прим. 60
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 02/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

7 ФОП Притула Анна Анатоліївна
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Гагаріна, буд. 9,
кв. 3
Ідентифікаційний код: 3063719424
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, буд. 48
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 03/0312-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

8 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ
"ЗАНКИ""
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, селище Курортне
Ідентифікаційний код: 02001771
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, стоматологія,
клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія, рентгенологія, отоларингологія,
функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Курортне
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 03/0412-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

9 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №55
"КАЛИНОВИЙ ЦВІТ" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Фортечна, буд. 3А
Ідентифікаційний код: 26470004
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. Фортечна, буд. 3А
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 03/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 18" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, буд. 52
Ідентифікаційний код: 02774556
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, отоларингологія, офтальмологія, професійна патологія, психофізіологія,
хірургія, дерматовенерологія, терапевтична стоматологія, неврологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Лузанівська, буд. 67
м.Одеса, вул. 43-я Лінія, буд. 17
м.Одеса, просп. Добровольського, буд. 37А
м.Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, буд. 52
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 03/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

5

11 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №3"

"ЛУЦЬКИЙ

ЦЕНТР

Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Стефаника, буд. 3А
Ідентифікаційний код: 25787633
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, ортопедія і травматологія,
ревматологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія,
загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія,
акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Стефаника, 3а
Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № 03/3011-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

12 КОМУНАЛЬНЕ
СТАРОСАМБІРСЬКОЇ
РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
РАЙОННОЇ
РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
"ДОБРОМИЛЬСЬКА

Місцезнаходження: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м.Добромиль,
вул. Міцкевича, буд. 17
Ідентифікаційний код: 20765006
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, кардіологія, ортодонтія, стоматологія, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургія, дитяча хірургія,
отоларингологія, офтальмологія, неврологія, дерматовенерологія, психіатрія, акушерство і
гінекологія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, клінічна біохімія, терапія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, рентгенологія,
лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика,
сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Хирів, вул. Івасюка, буд. 7
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Городовичі, вул. Самбірська, буд. 69
Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Міцкевича, буд. 3
Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Галицького, буд. 26
Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Міцкевича, буд. 13
Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Лесі Українки, буд. 10
Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Міцкевича, буд. 15
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Нове Місто, вул. Зарічна, буд. 2
Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Хирів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 12
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Велика Сушиця, вул. Центральна, 63
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Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Старява, вул. Івана Франка, буд. 143
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Трушевичі, вул. Джерельна, буд. 37
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Тернава, вул. Замкова, буд. 22
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Терло, вул. Центральна, буд. 139/б
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. П’ятниця, вул. Центральна, буд. 150
Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Міцкевича, буд. 17
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Буньковичі, вул. Хирівська, буд. 139
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Княжпіль, вул. Центральна, буд. 66
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Солянуватка, вул. Центральна, буд. 240
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 0312/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

13 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
МІЖЕНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ
С.
МІЖЕНЕЦЬ
СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Міженець,
вул. Газовиків, буд. 14
Ідентифікаційний код: 40238410
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Міженець, вул. Газовиків, буд. 14
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 0312/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

14 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №10"

"ЦЕНТР

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд. 25
Ідентифікаційний код: 38969531
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, проспект Металургів, буд. 9
м.Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 91
м.Запоріжжя, о.Хортиця, вул. Наукового містечка, буд. 14
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м.Запоріжжя, вул. Жаботинського, буд. 32
м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 34
м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд. 25
м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 228
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 0312/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Зозуля Анатолій Миколайович
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Довженка, буд. 23, кв. 9
Ідентифікаційний код: 2307102439
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Героїв України, буд. 6, прим. №44
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 0312/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

16 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІАСТОМ"
Місцезнаходження: м.Хмельницький, просп. Миру, буд. 94/1Б
Ідентифікаційний код: 40218127
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортодонтія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична
стоматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Хмельницький, просп. Миру, буд. 94/1Б
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 0312/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" М.ТОРЕЦЬКА

ПІДПРИЄМСТВО

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Торецьк, вул. Центральна, буд. 55
Ідентифікаційний код: 01990418
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія,
онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна
анатомія, неонатологія, рентгенологія, ревматологія, терапія, трансфузіологія, педіатрія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія,
клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна
справа (патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа
(операційна), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Торецьк, вул. Центральна, буд.55
Донецька обл., м.Торецьк, смт Новгородське, вул. Волі, буд.2г
Донецька обл., м.Торецьк, вул. Онезька, буд.2
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 0312/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

18 ФОП Ієвлєва Юлія Валеріївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Корінна, буд. 25
Ідентифікаційний код: 2783920665
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Луценка Дмитра, буд. 8А, прим. 77
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 04/0412-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

19 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №164
"ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 175
Ідентифікаційний код: 26470105
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. Гоголя, буд. 175
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 04/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

20 ФОП Солодовнік Микола Якович
Місцезнаходження: Харківська обл., Красноградський р-н, м. Красноград,
пров. Горького, буд. 6
Ідентифікаційний код: 3194309432
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Науки, буд. 77
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 04/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

21 ФОП Заципіліна Олена Олегівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Гктьманська, буд. 74,
кв. 268
Ідентифікаційний код: 2249912225
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Матусевича, буд. 17, прим. 61
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 0412/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

22 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГЕРЦАЇВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ГЕРЦАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, м. Герца, вул. Центральна,
буд. 25
Ідентифікаційний код: 38701773
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика

10
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Лунка, вул. Центральна, 46
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Куликівка, вул. Молодіжна, 1-Б
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Підвальне, вул. Шкільна, 97
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Цурень, вул. Фрунзе, 7
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Хряцька, вул. Шевченка, 304
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тернавка, вул. Центральна, 15
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Петрашивка, вул. Центральна, 9
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Мольниця, вул. Прієтеніей, 40-А
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Луковиця, вул. Головна, 25
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Круп’янск, вул. Головна, 19
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Горбова, вул. Головна, 62
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Буківка, вул. Головна, 263-3
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, м.Герца, вул. Центральна, 25
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с.Годинівка, вул. Шкільна, 2
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с.Велика Буда, вул. Головна, 3
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Банчени, вул. Шкільна, 6
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Байраки, вул. Шкільна, 9
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Дяківці, вул. Центральна, 48
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Остриця, вул. Емінеску, 45
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 0412/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

23 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Устинівський р-н, смт Устинівка,
вул. Ювілейна, буд. 17
Ідентифікаційний код: 42126735
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Степанівка, вул. Набережна, буд.35
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Степове, вул. Мазуренка, буд. 7
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, Устинівка, вул. Ювілейна, буд. 17
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Ганно-Требинівка, вул. Мазуренка, буд.1
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Сонцеве, вул. Центральна, буд. 40
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Седнівка, вул.Шевченка, буд. 22
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Садки, вул. Миру, буд. 1
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Олександрівка, вул. Гаркавого, буд.16
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Мар’янівка, провулок Медичний, буд.2
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Мальчевське, вул. Шевченка, буд.5
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Лебедине, вул. Центральна, буд. 3
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Криничуватка, вул. Стеріна, буд.22
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Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Криничне, вул. Паші Ангеліної, буд.5
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Завтурове
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с..Докучаєве, вул. Докучаєвська, буд. 7
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Тирлова Балка, вул.Шевченка, буд. 73-А
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Брусівка, вул. Центральна, буд. 9
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Березуватка, вул. Осипова, буд. 41
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Ганно-Леонтовичеве, вул. Молодіжна, буд.10
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Березівка, вул. Поштова, буд. 2
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Інгульське, вул. Центральна, буд.2
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с.Новоігорівка, вул. Димитрівська, буд. 7 А
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 0412/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

24 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №19 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Івана Мазепи, буд. 8
Ідентифікаційний код: 21064346
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Івана Мазепи, буд. 8
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 0412/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

25 ФОП Клімут Євгеній Олександрович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Продольна, буд. 3, корпус Б, кв. 91
Ідентифікаційний код: 2980014452
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю офтальмологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 0412/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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26 ФОП Томчук Сергій Анатолійович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Шаргородський р-н, с.Слобода-Шаргородська,
вул. Шевченка, буд. 19
Ідентифікаційний код: 3133508059
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Чорновола, буд. 9
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 0412/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

27 ФОП Галка Іван Адамович
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул. Прилуцька, буд. 9
Ідентифікаційний код: 2191500013
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 05/0312-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

28 ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ №21 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Сакко, буд. 19А
Ідентифікаційний код: 22534848
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Сакко, буд. 19А
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 05/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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29 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" БОЖЕДАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Божедарівка,
вул. Медична, буд. 1
Ідентифікаційний код: 41493020
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна
справа, акушерська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Новомилорадівка, вул. Чемеренко, буд.
41
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Крута Балка, вул. Набережна, буд. 9
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Божедарівка, вул. Медична, буд. 1
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Болтишка, пров. Садовий, буд. 27
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Вільне, вул. Центральна
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Покровка, вул. Центральна, буд. 23
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 0512/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ОРІХІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Покровська,
буд. 26
Ідентифікаційний код: 38608709
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Новоандріївка, пров. Шкільний, буд. 4
Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Орихів, вул. Покровська, буд. 26
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Копані, вул. Центральна, буд. 2
Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Орихів, вул. Академіка Вернадського, буд. 111
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Новопавлівка, вул. Суворова, буд. 132
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Нестерянка, вул. Центральна, буд. 10
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Новоданилівка, вул. Хрусталькова, буд. 92
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Мирне, вул. Яссана, буд. 9
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 0512/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

31 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2"

"ЦЕНТР

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Авраменка, буд. 4
Ідентифікаційний код: 38783657
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, хірургія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія,
клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа (невідкладні стани),
лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського, буд. 52
м.Запоріжжя, вул. Брюллова, буд.6
м.Запоріжжя, вул. Авраменка, буд. 14А
м.Запоріжжя, вул. Автодорожна, буд. 5
м.Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд.146А
м.Запоріжжя, вул. Алейна, буд.43
м.Запоріжжя, вул. Авраменка, буд.4
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 0512/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

32 ФОП Українець Руслан Олександрович
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Боярка,
вул. Молодіжна, буд. 72-А, кв. 120
Ідентифікаційний код: 2720209498
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 27А
(в літ.А)
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 0512/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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33 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Київська, буд. 44
Ідентифікаційний код: 05484405
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, медична
статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Київська, буд. 44
Реєстраційне досьє від 03.12.2018 № 06/0312-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

34 ФОП Константинова Валентина Павлівна
Місцезнаходження: Одеська обл., Ренійський р-н, село Нагірне
Ідентифікаційний код: 2090610845
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Ренійський р-н, с.Нагірне, вул. Набережна, буд. 16
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 06/0412-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

35 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МОСТИСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Соколя, вул. Центральна,
буд. 104
Ідентифікаційний код: 40855931
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, лікувальна справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Мокряни
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Тишковичі
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Боратичі
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Львівська обл., Мостиський р-н, с. Тамановичі
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Старява
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Підгать
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Острожець
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Ніговичі
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Мочеради
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Хідновичі
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Вовчищовичі
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Ятв'яги
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Черневе
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Зав'язанці, вул. Центральна, буд. 2А
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Золотковичі, вул. Центральна, буд. 55
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Малнів, вул. Центральна, буд. 19
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Воля Малнівська
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Боляновичі
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Мишлятичі
Львівська обл., Мостиський р-н, м. Мостиська, вул. Я.Мудрого, буд. 111
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Гостинцеве
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Дидятичі
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Костильники
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Крукеничі
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Макунів
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Соколя, вул. Центральна, буд. 104
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Хлиплі
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 06/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с.Новософіївка,
вул. Нова, буд. 1
Ідентифікаційний код: 37677525
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Першотравнева, буд. 58а
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Миронівка, вул. Шкільна, буд. 7
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Чкалове, вул. Центральна, буд. 68
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Чистопілля, вул. Соборна, буд. 5
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Шолохово, вул. Лікарняна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Борисівка, вул. Шкільна, буд. 16
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Дмитрівка, вул. Центральна, буд. 97
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Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Приміське, вул. Шкільна, буд. 33
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Криничувате, вул. Кооперативна, буд. 3
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Старозаводське, вул. Козлова, буд. 37
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Новоіванівка, вул. Центральна, буд. 11
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Новософіївка, вул. Нова, буд. 1
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Олександропіль,
вул. Центральна, буд. 52
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Привільне, вул. Гагаріна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Шевченкове, вул. Гагаріна, буд. 13
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Веселе, вул. 40р. Перемоги, буд. 1
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Катеринівка, вул. Київська, буд. 14
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с-ще Кам'янське,
вул. Будівельників, буд. 5а
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Придніпровське,
вул. Високовольтна, буд. 33
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, смт.Червоногригорівка,
вул. Ярмарочна, буд. 31а
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Капулівка, вул. Каховська, буд. 23а
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Лошкарівка, вул. Осіння, буд. 6а
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Олексіївка, вул. 40р.Перемоги, буд. 14
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Павлопілля, вул. Українська, буд. 25
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Першотравневе, вул. Гагаріна, буд. 20
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Південне, вул. Центральна, буд. 13
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Покровське, вул. Шевченко, буд. 2
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

37 ФОП Герасимова-Глушак Світлана Олександрівна
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Охтирка, вул. Заозерна, буд. 3
Ідентифікаційний код: 2976515821
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Охтирка, вул. Київська, буд. 96
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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38 ФОП Ярема Лариса Миколаївна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Перекопська, буд. 7, кв.
5
Ідентифікаційний код: 2413707369
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Харитонова, буд. 1А
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

39 ФОП Попова Світлана Юріївна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Лермонтова, буд. 4,
кв. 24
Ідентифікаційний код: 2351313684
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Харитонова, буд. 1А
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

40 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СОЛОНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
СОЛОНЯНСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ
РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт Солоне,
вул. Усенка, буд. 13
Ідентифікаційний код: 37916075
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка),
лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Оріхове,вул.. Шевченка, 9
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Маяк, вул. Набережна 2а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Вовніги, вул. Чкалова, 32
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Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Звонецьке на Дніпрі,
вул. Фермовська, 7В
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Гайдамацьке, вул. Миру, 61а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Калинівка, вул. Калинова, 48 а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Микільське на Дніпрі,
вул. Центральна, 8
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с Звонецький Хутір, вул. Шевченко, 2а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Миропіль вул. Школьна, 32
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Іверське, вул. Кооперативна, 26
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Святовасилівка, вул. Центральна, 8б
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Малокалинівка, вул. Центральна, 37
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Сурсько-Михайлівка,
вул. Центральна, 41-А
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Письмечеве вул. Бригадна 25
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Павлівка, вул. Центральна, 40
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Кринички, вул. Зелена, 9а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Широке, вул. Сорокіна, 62
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Василівка, вул. Молодіжна, 1а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Башмачка, вул. Горького, 15
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Надіївка, вул. Будівельників, 5а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Аполонівка, вул. Юбкіна, 10
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Привільне, вул. Шевченко, 3а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Новомар’ївка, вул. Молодіжна, 31а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Олександропіль, вул. Паркова
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Ганно-Мусіївка, вул. Центральна, 27
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Військове, вул. Миронова, 8А
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Котлярівка, вул. Малинова, 15
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт Новопокровка , вул. Робоча, 15
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт. Солоне, вул. Усенка, 13
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Безбородьково, вул. Ватутіна, 37
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Пропашне, вул. Миру, 42А
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Михайлівна, вул. Вишнева, 47а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Григорівка вул. Сонячна, 85а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Березнуватівка,
вул. Артура Місківа, 36а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Якимівка, вул. Вишнева, 24А
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Промінь, вул. Першотравнева, 74А
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Наталівка, вул. Центральна, 58а
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Незабудіно, вул. І.Мазепи, 39А
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Тритузне, пров. Криничний, 9
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Багате, вул. Центральна, 95А
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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41 ФОП Клімук Катерина Василівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Перекопська, буд. 108
Ідентифікаційний код: 2986403644
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Харитонова, буд. 1А
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

42 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ"
ФУРСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Київська обл., Білоцерківський р-н, с.Фурси, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 1-А
Ідентифікаційний код: 42408329
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фурси, вул. Ярослава Мудрого, буд.1-А
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Матюші, вул. Ярослава Мудрого, 4
Київська обл., Сквирський р-н, с. Пищики, вул. Миру, 119-В
Київська обл., Сквирський р-н, с. Безугляки, вул. Шевченко, 120-А
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Чмирівка, вул. Білецького, 12
Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Трушки, вул. Шевченка, 1
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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43 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРСЬКА
АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
С.ПІДЛОЗЦІ" ПІДЛОЗЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МЛИНІВСЬКОГО
РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Млинівський р-н, с.Підлозці, вул. Стирова, буд. 1
Ідентифікаційний код: 42027517
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Підлозці, вул. Стирова, буд. 1
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Торговиця, вул. Суворова, буд. 44
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

44 ФОП Винокурова Людмила Олексіївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Коперніка, буд. 11, кв. 36
Ідентифікаційний код: 2798414724
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Є.Мірошніченко, буд. 6/11, офіс 11
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

45 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРИСЛАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРИСЛАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 1 Травня,
буд. 124
Ідентифікаційний код: 38366849
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, отоларингологія, рентгенологія,
ендокринологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, рентгенологія, медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Костирка, вул. Дружби, буд. 32
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Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Червоний Маяк, вул. Центральна, буд. 3
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Ольгівка, вул. Шкільна, буд. 12
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Томарине, вул. Бериславська, буд. 8
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Шляхове, вул. Чкалова, буд. 1
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Монастирське, вул. Нова, буд. 2
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Заможне, вул. Садова, буд. 26
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Урожайне, вул. Поштова, буд. 3
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Степне, вул. Шкільна, буд. 10
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Максима Горького вул. Урожайна, буд. 13
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам’янка, вул. Вишнева, буд. 7
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Бургунка, вул. І.Кулика, буд. 3
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Саблуківка, вул. Шейка, буд. 9
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Вірівка, вул. Нова, буд. 8а
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Суханове, вул. Ярова, буд. 15
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Миколаївка, вул. 1 Травня, буд.7
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Веселе, вул. Наддніпрянська, буд. 14
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Милове, вул. Бериславська, буд. 2
Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Тягинка, вул. Больнична, буд. 63
Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул.1 Травня, буд. 124
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новорайськ, вул. Першотравнева, буд.2
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Високе, вул. Приозерна, буд. 6
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Зміївка, вул. Гагаріна, буд. 27
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Качкарівка, вул. Миру, буд. 71
Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Козацьке, вул. Степова, 29
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Лиманець, вул. Ніни Токар, буд. 3
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новокаїри, вул. Бархутова, буд. 7
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Інгулівка, вул. Зелена, буд. 30
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Чайкине, вул. Центральна, буд. 27
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Раківка, вул. Миру, буд. 7
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Тараса Шевченка, вул. Центральна, буд. 1
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Новоберислав, вул. Дніпровська, буд. 3
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Республіканець вул. Запорізька, буд. 20
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Львове, вул. Нова, буд. 48
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗОЛОЧІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Академіка
Павлова, буд. 48
Ідентифікаційний код: 01996272
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча психіатрія, дитяча отоларингологія,
ендоскопія, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, підліткова
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терапія, психіатрія, неврологія, наркологія, неонатологія, дерматовенерологія, терапія,
трансфузіологія, інфекційні хвороби, стоматологія, ортопедична стоматологія,
рентгенологія, ревматологія, офтальмологія, отоларингологія, ортопедія і травматологія,
онкологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, кардіологія, фізіотерапія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, хірургія, урологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, сестринська справа,
лікувальна справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія, лабораторна справа
(клініка), лабораторна справа (гігієна), ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Шпиколоси, вул. Центральна, буд. 2
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Жуків, вул. Центральна, буд. 15
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Кропивна, вул. Кут, буд. 25
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Ремезівці, вул. Млинська, буд. 1
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Струтин, вул. Солтівського, буд. 41
Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Кука Василя, буд. 8
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Лука, вул. Шашкевича, буд. 37
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Підгородне, вул. Сонячна, буд. 1
Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Пачовського, 1
Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Пушкіна, 11
Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Пушкіна, 13
Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Академіка Павлова, будинок 48
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Бібщани, вул. Зелена, буд. 19
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Козаки, вул. Лесі Українки, буд. 8 А
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Єлиховичі, вул. Галана, буд. 2
Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Валова, 2
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Велика Вільшаниця, вул. Долішня, буд. 1А
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Червоне, вул. Шевченка, 2а
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Тростянець, вул. Ринок, буд. 8
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Плугів, вул. Тернопільська, буд. 9
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Підлипці, вул. Пасовисько, буд. 19
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Новоселище, вул. Зелена, 24
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Вороняки, вул. Зелена, 3
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Скварява, вул. С. Стрільців, буд. 1 Б
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Бонишин, вул. Головна, буд.32 А
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Бортків, вул. Головна, 69
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Підгір'я, вул. Головна, буд. 16
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Печенія, вул. Галицька, буд. 5
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Зозулі, вул. Тиха, буд. 8
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Погорільці, вул. Воз'єднана, буд. 7
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Куровичі, вул. Зелена, 2
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Скнилів, вул. Головна, буд.2
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Кривичі, вул. Шевченка, буд. 8
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Коропець, вул. Зелена, буд. 8
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Богутин, вул. Шевченка, буд. 26
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Торгів, вул. Зелена, буд. 3
Львівська обл., Золочівський р-н, смт. Поморяни, вул. Верхній Підгай, 3
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Великий Плюхів, вул. Шевченка, буд. 52
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Якторів, вул. Унівська, буд. 14
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Княже, вул. Золочівська, буд. 10
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Перегноїв, вул. Львівська, буд. 9
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Залісся, вул. Л. Українки, буд. 11
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Заставне, вул. Головна, буд. 7
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Львівська обл., Золочівський р-н, с. Словіта, вул. Богослова, буд. 7-б
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Розворяни, вул. Зелена, буд. 49
Львівська обл., Золочівський р-н, м. Глиняни, вул. Шептицького, 36
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Ясенівці, вул. Львівська, 8
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Підгайчики, вул. Горішня, буд. 37
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Вижняни, вул. Головна, буд. 57
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Митулин, вул. Водна, буд. 1
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Почапи, вул. Головна, буд. 66
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Розваж, вул. Шевченка, буд. 17
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Махнівці, вул. Воїнів УПА, буд. 10
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Гончарівка, вул. Шашкевича, буд. 4
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Туркотин, вул. Сонячна, буд. 1
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Жуличі, вул. Шевченка, буд. 21
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Підлисся, вул. Шашкевича, буд. 3
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Майдан-Гологірський, вул. Головна, буд. 70 Б
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Бужок, вул. Д. Особи, буд. 24
Львівська обл., Золочівський р-н, с.Трудовач, вул.Бутенка, буд. 1
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Новосілки, вул. Головна, буд. 50
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Гологори, вул. Головна, 1
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Копані, вул. Центральна, буд. 1
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Монастирок, вул. Шевченка, буд. 1
Львівська обл., Золочівський р-н, с.Городилів, вул. Весела, буд. 12
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Білий Камінь, вул. Лесі Українки, 40
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Гутище, вул. Гора, буд. 14 А
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Сновичі, вул. Світанок, буд. 9
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Поляни, вул. 8 Березня, 33а
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Верхобуж, вул. Садова, буд. 5
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Гавареччина, вул. Лісова, буд. 2
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Кругів, вул. Шкільна, буд. 3
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Колтів, вул. Кругівська, буд. 13
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Побіч, вул. Огірчака, буд. 20
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Опаки, вул. Верхобужська, буд. 8
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Ушня, вул. Акушерська, буд. 4
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Руда- Колтівська, вул. Піщана, буд. 47
Львівська обл., Золочівський р-н, с. Сасів, вул. Бродівська-Бічна, 1а
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/14-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

47 ФОП Унгурян Олександр Броніславович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Реконструктивна, буд. 28А
Ідентифікаційний код: 2620118578
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю урологія
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Перемогии, буд. 80
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

48 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОСИПЕНКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ОСИПЕНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БЕРДЯНСЬКОГО
РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Бердянський р-н, с.Осипенко, вул. Солнєчна, буд.
7
Ідентифікаційний код: 42349726
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, акушерська справа, лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні
стани)
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Новопетрівка, вул. Центральна, буд.2
Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Осипенко, вул Солнєчна, 7
Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Червоне Поле, вул. Центральна, буд.222
Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Бердянське, вул. Миру, буд. 28
Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Старопетрівка, вул. Жигуліних, буд.47
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/17-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

49 ФОП Ільченко Павло Андрійович
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Святопетрівське, вул.
Володимирська, буд. 2-Д
Ідентифікаційний код: 3579912455
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Володимирська,
буд. 2Д
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/19-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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50 ФОП Городницька Лілія Іванівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Балабана, буд. 3, кв. 4
Ідентифікаційний код: 2363807546
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Ременів, вул. Львівська, буд. 1
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/20-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

51 ФОП Желнова Валерія Володимирівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Закревського, буд. 23, кв. 89
Ідентифікаційний код: 2935115881
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 20-А
м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 24, секція 10
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/21-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

52 ФОП Козярин Олександр Юрійович
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, пров. Шевченка, буд. 4
Ідентифікаційний код: 3128501119
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Чуйкова, буд. 43
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/22-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

27

53 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 137
Ідентифікаційний код: 38424617
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, лікувальна справа (невідкладні стани), акушерська справа, сестринська
справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Дениси, вул. Центральна, 51 А
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Вовчків, вул. Молодіжна, 15
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Гланишів, вул. Весняна, 58
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Улянівка, вул. Підгірна, 1
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 34 Б
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Мала Каратуль, вул. Центральна, 1
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Шевченкове, вул. Центральна, 24
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Ташань, вул. Шевченка, 21 В
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Строкова, вул. Центральна, 1
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Положаї, вул. Космонавтів, 21А
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Велика Каратуль, вул. Сахна, 5А
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Циблі, вул. Шевченка, 41
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Віненці, вул. Героїв Дніпра, 56
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Пологи Чобітьки,
вул. Переяслівська, 30
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Лецьки, вул. Радянська, 23
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Горбані, вул. Центральна, 42
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Чопилки, вул. Шевченка, 57 А
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Пологи Вергуни, вул. Макаренка, 15
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Хоцьки, вул. Жовтнева, 89
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Гречаники, вул. Нова, 16
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Виповзки, вул. Свято-Троїцька, 17 А
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Дівички, вул. Молодіжна, 4
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Ковалин, вул. Москаленка, 10
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Харківці, вул. Альтицька, 30
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Стовп’яги, вул. Дружби, 24
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Мазінки, вул. Миру, 25
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Світанок,
вул. Свято-Миколаївська, 31 А
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Дем’янці, вул. Шкільна, 2 Б
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Пологи Яненки, вул. Миру, 58А
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Гайшин, вул. Покровська, 10
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Воскресінське, вул. Центральна, 7
Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 137
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Єрківці, пров. Зоряний, 1
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Помоклі, вул. Покровська, 45
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Пристроми, вул. Черняховського, 31
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Дівички – ІІ, вул. Артилеристів, 3
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

28
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

54 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРАФІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПАРАФІЇВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Мазепи,
буд. 11-А
Ідентифікаційний код: 40515844
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія, організація і управління
охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Петрушівка, вул. Гарама, буд. 27
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Мазепи, буд. 11А
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Мартинівка, вул. Незалежності, буд. 68
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Южне, вул. Шевченко, буд. 39
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Купина, вул. Коцюбинського, буд. 17
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Іваниця, площа Шевченка, буд. 36
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/24-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

55 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРПІНСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 38
Ідентифікаційний код: 38571999
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
cпеціальністю: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 105К
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 29
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Ніженська, буд. 11
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Михайлівська, буд. 22
Київська обл., м.Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Лісова, буд. 21
Київська обл., м.Ірпінь, смт Ворзель, вул. Європейська, буд. 4
Київська обл., м.Ірпінь, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 73
Київська обл., м.Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 6/2

29
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 38
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

56 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛОЗІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Лозова, Мікрорайон 4, буд. 25
Ідентифікаційний код: 42633385
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, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Яковлівка, вул. Дружби, буд. 42
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Водолага, вул. Садова, буд. 3
Харківська обл., Лозівський р-н, смт. Орілька, вул. Заводська, буд. 15
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Герсеванівка , вул. Івана Сірка, буд. 1
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Катеринівка, вул. Слобожанська, буд. 3
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Кінне, вул. Перемоги, буд. 3
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Копані, проспект Зелений, буд. 3
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Мальцівське, вул. Центральна, буд. 57
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Петропілля, вул. Центральна, буд. 4
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Миколаївка, вул. Нікітенка, буд. 17
Харківська обл., Лозівський р-н, смт.Краснопавлівка, вул. Конституції, буд. 13
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Надеждівка, вул. Гагаріна, буд. 2
Харківська обл., Лозівський р-н, смт.Панютине, вул. Матросова, буд. 43
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Тихопілля, вул. Полтавська, буд. 39
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Михайлівка, вул. Центральна, буд. 4
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Павлівка-Друга, вул. Войкова, буд. 5
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Степове, вул. Центральна, буд. 30
Харківська обл., Лозівський р-н, м. Лозова, вул. Машинобудівників, буд. 29
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Федорівка, вул. Центральна, буд. 32
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Чернігівське, вул. Садова, буд. 15
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Полтавське, вул. Молодіжна
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Українське, вул. Центральна, буд. 106
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Садове, вул. Центральна, буд. 57
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Домаха, вул. Першотравнева, буд. 11
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Плисове, вул. Центральна, буд. 18
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Миронівка, ул. Центральна, буд. 30
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Смирнівка , вул. Перемоги, буд. 39
Харківська обл., Лозівський р-н, м. Лозова, мікрорайон 4, буд. 25
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Артільне, вул. Молодіжна, буд. 15
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Бунакове, вул. Ковальова, буд. 106-а
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Царедарівка, вул. Центральна, буд. 11
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Перемога, вул. Слави, буд. 2
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Харківська обл., Лозівський р-н, с. Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 14-а
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Миролюбівка, вул. Дружби, буд. 21
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Майдан Шевченка, буд. 8
Харківська обл., Лозівський р-н, м. Лозова, вул. Лозовського, буд. 10
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Нова Іванівка, вул. Тиха, буд. 1
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ОН КЛІНІК ХАРКІВ ПАЛАЦ СПОРТУ"
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд. 257
Ідентифікаційний код: 42254633
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, гастроентерологія,
дерматовенерологія,
дитяча
анестезіологія,
дитяча
гастроентерологія,
дитяча
дерматовенерологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча пульмонологія,
дитяча урологія, дитяча хірургія, акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча
гінекологія, дитяча ендокринологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, неврологія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, педіатрія, проктологія, пульмонологія, терапія,
торакальна хірургія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургія, сексопатологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, проспект Московський, буд. 257
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

58 ФОП Шевчук Роман Миколайович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Пліщин, вул. Лісова
Дача, буд. 34
Ідентифікаційний код: 3121912975
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Ураїнська, буд. 65А, кв. 15
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

59 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНЯТИНСЬКА ГОЛОВНА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" СЕВЕРИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Миру,
буд. 2-А
Ідентифікаційний код: 41164790
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: лікувальна справа,
сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Северинівка, вул. Грушевського, буд. 55
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Слобода-Чернятинська, вул. Лабоськіна, буд. 6
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Миру, буд. 2А
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Токарівка, вул. Центральна, буд. 12
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/30-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

60 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЯБЛУНИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" ВЕРХОВИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с.Яблуниця,
Присілок Рівне
Ідентифікаційний код: 42417490
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Довгополе, вул. Молодіжна, буд. 59
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Гринява, Присілок Центральна, буд. 3
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Грамотне, Присілок Центро, буд. 40
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Голошина, Присілок Центро, буд. 23
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Біла Річка, Присілок Цегольня, буд. 4
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Яблуниця, Присілок Рівне
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Пробійнівка, Присілок Центро, буд. 40
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Стебні, вул. Центральна, буд. 25
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Черемошна, Присілок Центро, буд. 59
Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, с. Поменки, вул. Центральна, буд. 40
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/33-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

61 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ГОРНОСТАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Горностаївський р-н, смт Горностаївка,
вул. Покровська, буд. 307
Ідентифікаційний код: 38474233
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, неврологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Старолук'янівка, вул. Зоря, 15
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Заводівка, вул. Ювілейна, 10
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Дубівка, вул. Миру, 22
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Зірки, вул. Кооперативна, 4
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Братолюбівка, вул. Ударна, 26
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с.. Червоноблагодатне, вул.Першотравнева, 44
Херсонська обл., Горностаївський р-н, смт. Горностаївка, вул. Покровеька, буд. 307
Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Каїри, вулиця Горностаївська, За
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Ольгине, вул. Сонячна, 19
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Велика Благовіщенка, вул. Миру, 27
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Запорізьке , вул.Київська, 1
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Костянтинівка, вул.Шевченка, 66
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Антонівка, вул. Світанок, 36
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Марийське, вул. Ювілейна, 24
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Василівка, вул. Сонячна, 10
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Козачі Лагері, вул. Центральна, 17
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Центральна, 43
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Славне, вул. Сонячна, 32
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Нова Благовіщенка, вул.. Надії Мельник, 14
Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Червона Поляна, вул. Лікарняна, 3
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/34-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

62 ФОП Величканич Василь Юрійович
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Дрогобич, вул. С.Петлюри, буд. 30
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Ідентифікаційний код: 2963600232
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Трускавець, вул. І.Мазепи, буд. 2, прим. 4
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/36-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

63 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СКВИРСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Київська, буд. 12
Ідентифікаційний код: 38500755
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапевтична стоматологія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), сестринська
справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Сквирський р-н, с.Токарівка, пров. Лісовий 1
Київська обл., Сквирський р-н, с.Терешки, вул. Шевченка 24
Київська обл., Сквирський р-н, с.В.Половецьке, вул.Молодіжна 13а
Київська обл., Сквирський р-н, с.М.Лисовці, вул. Миколи Слободського 2а
Київська обл., Сквирський р-н, с.Пустоварівка, площа Перемоги 18а
Київська обл., Сквирський р-н, с.Тхорівка, вул. Лісова 6а
Київська обл., Сквирський р-н, с.Антонів, вул.Слобода 64
Київська обл., Сквирський р-н, сГоробіївка, пров. Зв'язку 2а
Київська обл., Сквирський р-н, с.Лаврики, вул. Лісова 11
Київська обл., Сквирський р-н, с.Оріховець, вул. Центральна 18
Київська обл., Сквирський р-н, с.Селезенівка, вул. Лесі Українки 26
Київська обл., Сквирський р-н, с.Шаліївка, вул. Миру 25
Київська обл., Сквирський р-н, с.Цапіївка, вул. Новорічна 4
Київська обл., Сквирський р-н, с.Самгородок, вул. Шкільна 55а
Київська обл., Сквирський р-н, с.Мовчанівка, вул. Садова 4
Київська обл., Сквирський р-н, с.Рибчинці, вул. Шкільна 50
Київська обл., Сквирський р-н, с.Буки, вул.Першотравнева 25
Київська обл., Сквирський р-н, с.Таборів, вул.Балишова 1а
Київська обл., Сквирський р-н, с.Красноліси, вул.Шевченка 9
Київська обл., Сквирський р-н, с.Рогізна, вул.Гагаріна 12
Київська обл., Сквирський р-н, с.Дунайка, вул.Степова 1
Київська обл., Сквирський р-н, с.Каленна, пров..Перемоги 3
Київська обл., Сквирський р-н, с.Шамраївка, вул.Медична 14
Київська обл., Сквирський р-н, м.Сквира, вул.Київська 12
Київська обл., Сквирський р-н, с.Золотуха, вул.Мічуріна 1а
Київська обл., Сквирський р-н, с.К.Гребля, вул.Шевченка 63
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Київська обл., Сквирський р-н, м.Сквира, вул.Селекційна 1
Київська обл., Сквирський р-н, с.М.Єрчики, вул.Київська 33
Київська обл., Сквирський р-н, с.В.Єрчики, вул.Коноплястого 4
Київська обл., Сквирський р-н, с.Домантівка, вул.Центральна 77
Київська обл., Сквирський р-н, с.Домантівка, вул.Центральна 77
Київська обл., Сквирський р-н, с.Миньківці, вул.Садова 21
Київська обл., Сквирський р-н, с.Шамраївка, вул.Медична 14
Київська обл., Сквирський р-н, с.Чубинці, вул.Гагаріна 1а
Київська обл., Сквирський р-н, с.Дуліцьке, пров.Луговий 8
Київська обл., Сквирський р-н, с.Безпечне, вул.Шевченка 3
Київська обл., Сквирський р-н, с.Руда, вул.Франка 70а
Київська обл., Сквирський р-н, с.Шамраївка, від.Руда
Київська обл., Сквирський р-н, с.Владиелавка, вул.Перемоги 2
Київська обл., Сквирський р-н, с.Тарасівка, вул.Миру 45б
Київська обл., Сквирський р-н, с.Н.Пустоварівка, вул.Дружби 21
Київська обл., Сквирський р-н, с.Кривошиїнці, вул.Сквирська 89а
Київська обл., Сквирський р-н, с.Квітневе, вул.Шевченка 12
Київська обл., Сквирський р-н, с.Шапіївка, вул.Ювілейна 1
Київська обл., Сквирський р-н, с.Андріївка, вул.Андріївська 1
Київська обл., Сквирський р-н, с.М.Михайлівка, вул.Селище 1
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/37-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

64 ФОП Бережницька Тетяна Володимирівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 28А, кв. 35
Ідентифікаційний код: 3197812525
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, просп. Соборності, буд. 26
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/38-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

65 ФОП Свистунова Аліна Віталіївна
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Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, смт Біленьке, вул. Долинська, буд.
20
Ідентифікаційний код: 3381708805
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія,
хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Паркова, буд. 46
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/40-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

66 ФОП Нєфьодова Анжела Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 19/14, кв. 606
Ідентифікаційний код: 3296506263
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 10/1, оф.722,484
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/42-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

67 ФОП Бакликова Ірина Олексіївна
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Лебедин, вул. Петренка, буд. 11
Ідентифікаційний код: 2453103905
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Лебедин, вул. Карпова, буд. 18
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/43-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

68 ФОП Маслак Юліана Олександрівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Рубчака, буд. 2, кв. 67
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Ідентифікаційний код: 3336403024
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психіатрія, психотерапія, дитяча психіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Ярославенка, буд. 21, нежитлове приміщення 10/26
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/44-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

69 ФОП Притула Любов Вячеславівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. О.Кульчицької, буд. 16А, кв. 24
Ідентифікаційний код: 3203305487
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Виговського І., буд. 5Б, прим. 173
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/45-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

70 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМФОРТНА СТОМАТОЛОГІЯ ЛІКАРЯ КОЛОСА"
Місцезнаходження: м.Житомир, просп. Миру, буд. 23
Ідентифікаційний код: 42658499
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, хірургічна
стоматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна),
рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Житомир, просп. Миру, буд. 23
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/46-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

37

71 ФОПХомуляк Аніта Степанівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів,
вул. Репіна, буд. 55
Ідентифікаційний код: 3297301948
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Комунальна, буд. 20Е
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/47-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

72 ТОВАРИСТВО
З
ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОМЕНСЬКА ГАРДИННО-ТЮЛЕВА ФАБРИКА"
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Ромни, вул. Коржівська, буд. 100
Ідентифікаційний код: 00307721
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Ромни, вул. Коржівська, буд. 100
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/48-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

73 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СУДОВОВИШНЯНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СУДОВОВИШНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, м. Судова Вишня,
вул. Сагайдачного, буд. 5
Ідентифікаційний код: 41136480
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Бортятин, вул. Б.-І. Антоновича, буд. 2Б
Львівська обл., Мостиський р-н, м. Судова Вишня, вул. Сагайдачного, буд. 5
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Волостків, вул. Центральна, буд. 6
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Довгомостиська, вул. Вишнева, буд. 45А
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Дмитровичі, вул. Центральна, буд. 5
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/49-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

74 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛЕБАРАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ВОЛЕ-БАРАНЕЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Воля Баранецька,
вул. В.Цимбрили, буд. 38
Ідентифікаційний код: 40636033
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, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Вербівка, вул. Івана Франка, буд. 53
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Баранівці, вул. Василенко, буд. 64В
Львівська обл., Самбірський р-н, с.Берестяни, вул. Шашкевича, буд. 71а
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Воля-Баранецька, вул. В. Цимбрили, буд. 38
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Садковичі, вул. Лесі Українки, буд. 28
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Рогізно, вул. Івана Франка, буд. 4
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Верхівці, вул. Шевченка, буд. 2
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/50-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

75 ФОП Хрущ Яромир Ростиславович
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода,
вул. Івасюка, буд. 9, кв. 2
Ідентифікаційний код: 3293417910
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. Марка Вовчка, буд. 1,
корп. 1
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/51-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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76 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БАЛАКЛІЙСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
"БАЛАКЛІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА КЛІНІЧНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія,
вул. Партизанська, 25
Ідентифікаційний код: 02003793
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча неврологія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча психіатрія, дитяча стоматологія,
дитячі інфекційні хвороби, дитяча фтизіатрія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні
хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія,
наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, онкогінекологія, ортодонтія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, ортопедична стоматологія, пульмонологія,
патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, проктологія, рентгенологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія, урологія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія,
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(патологія), медична статистика, ортопедична стоматологія, стоматологія, рентгенологія,
сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія, вул. Партизанська, буд. 25
Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Л. Талалая, буд. 1
Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 10
Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Петрівське, вул. Центральна, буд. 7
Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Андріївка, вул. Першотравнева, буд. 93
Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, буд. 1
Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Донець, вул. Центральна, буд. 5
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/52-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

77 ФОП Фалько Ольга Василівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина,
просп. Незалежності, буд. 7, кв. 56
Ідентифікаційний код: 2736101749
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, вул. Міцкевича, буд. 67
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/54-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

78 ФОП Чередниченко Віктор Миколайович
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Котляревського, буд. 2/3, кв. 89
Ідентифікаційний код: 2691916350
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія, стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Суми, вул. Привокзальна, буд. 3А
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/55-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

79 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"ЛЬВІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Пекарська, 69-Б
Ідентифікаційний код: 03078209
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
ендоскопія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна
діагностика, лабораторна імунологія, неврологія, офтальмологія, педіатрія, пульмонологія,
судинна хірургія, ревматологія, рентгенологія, терапія, урологія, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа, рентгенологія, сестринська
справа (операційна), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Пекарська, буд. 69Б
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/56-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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80 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"ДЕМИДІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Демидівський р-н, смт. Демидівка,
вул. Відродження, буд. 6
Ідентифікаційний код: 38505423
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Хрінники, вул. І.Франка, буд. 62
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Княгинине, вул. Млинівська, буд. 1-А
Рівненська обл., Демидівський р-н, смт Демидівка, вул. Відродження, буд. 6
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Лопавше, вул. Зелена, буд. 31
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Товпижин, вул. Грабівець, буд. 16
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Рудка, вул. Замкова, буд. 5
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Рогізне, вул. Колгоспна, буд. 20
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Солонів, вул. Березена, буд. 3
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Перекалі, вул. Першотравнева, буд. 21
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Глибока Долина, вул. Центральна, буд. 46
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Пляшева, вулиця Л.Українки, буд. 2
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Острів, вул. Б. Хмельницького, буд. 5
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Ільпибоки, вул. Центральна, буд. 115
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Вишневе, вул. Жовтнева, буд. 1
Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Вербень, вул. Зелена, буд. 31
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/57-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

81 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
№
1
М. КРОПИВНИЦЬКОГО" МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО"
Місцезнаходження: м.Кіровоград, вул. Кропивницького, буд. 22
Ідентифікаційний код: 38802559
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, м Кропивницький,
вул. Габдрахманова, буд. 5
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, м. Кропивницький, вул. Короленка, буд. 56
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, м. Кропивницький,
вул. Миколи Левитського, буд. 71/24
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, м. Кропивницький, вул. Шевченко, буд. 36
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Кіровоградська обл., м.Кропивницький, м. Кропивницький,
вул. Кропивницького, буд. 22
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/59-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

82 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЛИБОЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "ГЛИБОЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, смт Глибока,
вул. Шевченка, 14
Ідентифікаційний код: 02005705
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, бактеріологія, гематологія, геріатрія, дерматовенерологія,
дитяча анестезіологія, дитяча гінекологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, дитячі
інфекційні хвороби, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, інфекційні
хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, медична психологія,
наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія,
психіатрія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична
стоматологія,
терапія,
трансфузіологія,
ультразвукова
діагностика,
урологія,
гастроентерологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, смт Глибока, вул. Шевченка, буд. 14
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/60-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

83 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕФЬЮЧЕ
КЛІНІК"
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Місцезнаходження: м.Київ, вул. Драгомірова, буд. 9, прим. 210
Ідентифікаційний код: 41973616
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія,
дієтологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, кардіологія,
неврологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, хірургія, судинна хірургія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Драгомірова, буд. 9, прим. 210
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/61-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

84 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
ГОРОДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Городниця,
вул. Паркова, 34
Ідентифікаційний код: 36936441
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, неврологія, акушерство і гінекологія, отоларингологія,
ортопедія і травматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Дубники, вул. Городницька, буд. 10
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Лучиця, вул. Молодіжна, буд. 5/2
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Анастасівка, вул. Шевченка, буд. 14
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Городниця, вул. Паркова, буд. 34
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Кленова, вул. Центральна, буд. 52
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Червона Воля,
вул. Молодіжна, буд. 8
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Липине, вул. Броницька, буд. 14
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/62-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

85 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМАКАДЕМІЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ"
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Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород,
вул. Шолуденка, буд. 19, корпус 36
Ідентифікаційний код: 41878759
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, неврологія,
нейрохірургія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
педіатрія, проктологія, ревматологія, стоматологія, судинна хірургія, терапія,
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика,
хірургічна стоматологія, хірургія, хірургія серця і магістральних судин; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа
(операційна), лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Павлова, буд. 2
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/63-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

86 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЗНАМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Володимирівка,
вул. Дружби, буд. 24А
Ідентифікаційний код: 38844190
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, терапія, організація і
управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с.Васине, вул. Шкільна, 12
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Мошорине, вул. Молодіжна, 5
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Копані, вул. Центральна, 19
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Казарня, вул. Миру, 33
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Зелений Гай, вул. Прибережна, 4
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Долино-Кам'янка, вул. Центральна, 1а
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Глибока Балка, вул. Центральна, 60
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Водяне, вул. Мічуріна, 1
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Веселий Кут, вул. Кооперативна, 16
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с.Веселка, вул. Весняна, 5
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Костянтинівка, вул. 1-го Травня, 4
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, м. Знам'янка, вул. Партизанська, 59-А
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, селище Знам'янка, вул. Перспективна, 72
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Цибулеве, вул. Центральна, 107-А
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Трепівка, вул. Центральна, 65
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Суботці, вул. Центральна, 21
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Петрово, пров. Шкільний, 14-б
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Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Нововодяне, вул. Садова, 32
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Іванківці, вул. Шевченка, 1-а
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Диківка, вул. Самсонова, 1
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Дмитрівка, вул. Нечаєва, 50А
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Богданівка, вул. Миру, 7
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Володимирівка, вул. Дружби, 24А
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Милова Балка, вул. Центральна, 21
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Новороманівка, вул. Кооперативна, 4
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Пантазіївка, вул. Садова, 1
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Плоске, вул. Козацька, 56А
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с.Сабліне, вул. Залізнична, 10
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Топило, вул. Шкільна, 1
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Юхимове, вул. Центральна, 11
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с. Коханівка, вул. Чемериса, 7
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, с.Макариха, вул. Центральна, 28
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 0612/64-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

87 ФОП Імшеницький Володимир Олексійович
Місцезнаходження: Херсонська обл., Голопристанський р-н, м.Гола Пристань,
вул. Зоряна, буд. 84
Ідентифікаційний код: 3114100315
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Сирецька, буд. 54-А
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 07/0412-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

88 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОСТРОЖЕЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ОСТРОЖЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ МЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Острожець,
вул. Каштанова, 3
Ідентифікаційний код: 02000056
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
клінічна лабораторна діагностика, стоматологія, отоларингологія, педіатрія, терапія,
ультразвукова діагностика, фізіотерапія, хірургія, рентгенологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, медична статистика, рентгенологія
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за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Острожець, вул. Каштанова, буд. 3
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 07/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

89 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВАРАСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ "ВАРАСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Вараш, мікрорайон Перемоги, буд. 23
Ідентифікаційний код: 42662070
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., м.Вараш, мікрорайон Вараш, буд. 23а
Рівненська обл., м.Вараш, мікрорайон Перемоги, буд. 23
Реєстраційне досьє від 04.12.2018 № 08/0412-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

90 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОПИЧИНЕЦЬКА
КОМУНАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ГУСЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Клпичинці,
вул. Шевченка, буд. 106
Ідентифікаційний код: 02000613
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія,
дерматовенерологія, ендокринологія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія,
неврологія, неонатологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, рентгенологія, стоматологія,
ультразвукова діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),
медична статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія, сестринська справа,
сестринська справа (операційна), стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Шевченка, буд. 106
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 08/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

91 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 2"
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, село Липці,
вул. Кооперативна, 20
Ідентифікаційний код: 25859864
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, рентгенологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
рентгенологія, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Харківський р-н, с. Липці, вул. Кооперативна, буд. 20
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 10/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

92 ФОП Рябов Олег Михайлович
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Ювілейний, буд. 38В
Ідентифікаційний код: 2550000816
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю офтальмологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Ярославська, буд. 2/1
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 11/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

93 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї ТА
РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Алчевських, 47
Ідентифікаційний код: 24475707
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, сексопатологія, ультразвукова
діагностика, організація і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика;
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
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м.Харків, вул. Алчевських, буд. 47
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 12/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

94 ФОП Алішова Гюльшан Надірівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ломоносова, буд. 73Ж, кв. 46
Ідентифікаційний код: 2739012486
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика, терапія,
ендокринологія, психіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 8А
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 13/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

95 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, провулок Обсерваторний, 8
Ідентифікаційний код: 02063341
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, пров. Обсерваторний, буд. 8
м.Одеса, вул. М. Говорова, буд. 26
м.Одеса, вул. Сегедська, буд. 16
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 14/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

96 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ №10 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 47
Ідентифікаційний код: 23550393
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. Івана Мазепи, буд. 47
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 15/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

97 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№82

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Європейська, буд. 33
Ідентифікаційний код: 23550453
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. Європейська, буд. 33
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 16/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

98 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ
САНАТОРІЙ №2"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Островського, буд. 37
Ідентифікаційний код: 02001860
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча психіатрія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Яснополянська, буд. 37
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 16/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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99 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ № 29
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Майора Борищака, буд. 3
Ідентифікаційний код: 24830918
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. Майора Борищака, буд. 3
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 17/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

100 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Врубеля, буд. 42-А
Ідентифікаційний код: 02003617
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
рентгенологія, терапія, функціональна діагностика, фізіотерапія, хірургія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, епідеміологія, ортопедія і травматологія,
офтальмологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, ультразвукова діагностика,
ендокринологія, анестезіологія, лікувальна фізкультура, ендоскопія, психотерапія,
урологія, неврологія, отоларингологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа
(клініка), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Врубеля, буд. 42А
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 17/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

101 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 70 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Миру, буд. 9А
Ідентифікаційний код: 25166606
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. Миру, буд. 9А
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 18/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

102 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ОНУФРІЇВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, смт Онуфріївка,
вул. Графа Толстого, буд. 90
Ідентифікаційний код: 38636516
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Попівка, вул. Петропавлівська, 24
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Камбурліївка, вул. Горького,2
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Омельник, вул. Перемоги, 5
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Байдакове, вул. Пасічного, 3
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с.Браїлівка, вул. Гагаріна, 164
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Млинок, вул. Лесі Українки, 58
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Шевченкове, вул. Олександрійська, 27
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 90
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, смт Павлиш, вул. С.Кохна, 38
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с.Вишнівці, вул. Центральна, 29
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Петрівка, вул. Лугова, 70
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Костянтинівка, вул. Центральна, 7а
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с.Василівка, вул. Центральна, 18
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Деріївка, вул. Риндака, 15
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с.Куцеволівка, вул.Центральна, 96
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с.Успенка вул. Парадна, 40
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с.Зибкове, вул. Центральна 60
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с.Мар’ївка,вул. Утєва, 13
Реєстраційне досьє від 06.12.2018 № 18/0612-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

103 ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД

/ЯСЛА-САДОК/

№12

52

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Генерала Манагарова,
буд. 16А
Ідентифікаційний код: 25732052
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. Генерала Манагарова, буд. 16А
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 19/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

104 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ № 46
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Олексія Древаля, буд. 37
Ідентифікаційний код: 25166598
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. Олексія Древаля, буд. 37
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 20/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

105 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
/ЯСЛА-САДОК/
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 32 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Шевченка, буд. 66/2
Ідентифікаційний код: 25166658
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. Шевченка, буд. 66/2
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 21/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

106 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ № 34

53

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Софіївська, буд. 82
Ідентифікаційний код: 23550430
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. Софіївська, буд. 82
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 22/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

107 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ№ 50 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Героїв Крут, буд. 15
Ідентифікаційний код: 24831007
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. Героїв Крут, буд. 15
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 23/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

108 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 74
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Молодіжна, буд. 25
Ідентифікаційний код: 25166552
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. Молодіжна, буд. 25
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 24/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

109 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО
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"ЯБЛУНИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" КОНЯТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПУТИЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Путильський р-н, с.Яблуниця, вул. Головна,
буд. 50
Ідентифікаційний код: 42428172
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, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Коняшин, вул. Центральна, буд. 180
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Плай, вул. Черемоська, буд. 34
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Смакова, вул. Смаківська, буд. 39
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Довгопілля, вул. Миколайчука, 24А
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Яблуниця, вул. Головна, буд. 50
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Стебні, вул. Головна, буд. 71
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Голошина, вул. Голошинська, буд. 8
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 27/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

110 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАРИНИЧІВСЬКА
АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ПУТИЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Путильський р-н, с.Мариничі, вул. Головна,
буд. 105А
Ідентифікаційний код: 41274596
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Бискві, вул. Томнюка, буд. 26А
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Усть-Путила, вул. Центральна, буд.
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Білий Потік, вул. Гірська, буд. 13А
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Мариничі, вул. Головна, буд. 105А
Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Петраші, вул. Головна, буд. 34А
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 28/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

55

111 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛОКАЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Локачинський р-н, смт Локачі, вул. Івана
Франка, буд. 19
Ідентифікаційний код: 38960146
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа,
акушерська справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Твориничі, вул. Миру, 5
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Привітне, вул. Центральна, 50
Волинська обл., Локачинський р-н, с.Хорів, вул. Колгоспна, 3а
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Міжгір’я, вул. Центральна, 11
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Марковичі, вул. Лесі Українки, 2
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Заячиці, вул. Польова, 3
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Маньків, вул. Луцька, 36
Волинська обл., Локачинський р-н, смт. Локачі, вул. І. Франка, 19
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Тумин, вул. Шевченка, 20а
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Павловичі, вул. Паламарчука, 10
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Михайлівка, вул. Колгоспна, 46
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Твердині, вул. Набережна, 14
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Старий Загорів, вул. Молодіжна, 9
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Роговичі, вул. Центральна, 15
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Бермешів, вул. Центральна, 14
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Мовчанів, вул. Садова, 30
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Новий Загорів, вул. Шевченка, 47
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Озютичі, вул. Молодіжна, 5
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Холопичі, вул. Шокала, 7
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Кисилин, вул. Набережна, 5
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Кути, вул. Набережна, 11
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Крухиничі, вул. Луцька, 7
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Кремеш, вул. Локацька, 18
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Коритниця, вул. Кондратюка, 3
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Конюхи, вул.Шевченка, 6а
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Шевченка, 16
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Запуст, вул. Центральна, 1
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Линів, вул. Центральна, 27
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Білопіль, вул. Центральна, 39
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Замличі, вул. Центральна, 45
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Залужне, вул. Центральна, 10
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Журавець, вул. Шевченка, 25
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Дорогиничі, вул.Центральна, 25, 4
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Губин, вул. Шкільна, 5
Волинська обл., Локачинський р-н, с.Високі Цевеличі, вул. Центральна, 28
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Війниця, вул. Луцька, 24
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Бубнів, вул. Шкільна, 10
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Козлів, вул. Центральна, 12
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 30/0512-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

112 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка,
вул. Шевченка, буд. 57
Ідентифікаційний код: 38286858
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
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Голиково, вул. Центральна, 15
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Гайове, вул. Першотравнева, 3-а
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Нова Осота, вул. Центральна, 127
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Вищі Верещаки, вул. Миру, 5
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Несваткове, вул.Першотравнева, 1-б
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Івангород, вул. Шевченка,
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Іванівка, вул. Центральна, 3
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Китайгород, вул Горького, 29
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Красносілка, вул. Синьогубівська, 20
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Кримки, вул. Першотравнева, 29
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт. Лісове, вул. Тітова, 207
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Любомирка, вул. Шкільна, 10
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Веселе, вул. Садова, 1
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Ясинове, вул. Гагаріна, 16а
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт. Олександрівка, вул. Шевченка, 57
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт. Елизаветградківка,
вул. Снісаренка, 64
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Красносілля, вул. Центральна, 73
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Родниківка, вул. Молодіжна, 3
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Ставидла, пров. Першотравневий 13/1
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Михайлівка, вул. Центральна, 74
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бандурове, вул. Шкільна, 10
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Триліси, вул. Перемоги, 32
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Стримівка, вул. Шкільна, 9
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Стара Осота, вул. Центральна, 62
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бірки, вул. Іванова, 27а
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Соснівка, вул. Молодіжна, 5
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бовтишка, вул. Центральна, 2
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Букварка, вул. Миру, 28
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Розумівка, вул. Шкільна, 2
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Підлісне, вул. Лесі Українки, 45
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Цвітне, вул. Шевченка, 28
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Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № 3011/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

113 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОЇ ЗІНАЇДИ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Троїцька, буд. 28
Ідентифікаційний код: 02000334
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, організація і управління охороною здоров'я,
дитяча алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія,
дитяча
гінекологія,
дитяча
дерматовенерологія,
дерматовенерологія,
дитяча
ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча
стоматологія, дитяча урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні
хвороби, ендоскопія, епідеміологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, дитяча психіатрія, педіатрія, рентгенологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: акушерська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія,
сестринська справа (операційна), сестринська справа, стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Суми, вул. Троїцька, буд. 57
м.Суми, вул. Супруна, буд. 10
м.Суми, вул. Труда, буд. 3
м.Суми, вул. Троїцька, буд. 28
м.Суми, вул. Івана Сірка, буд. 3
Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № 3011/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

114 ФОП Дзер Олександр Олександрович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Хотинський р-н, м.Хотин, вул. Чернівецька,
буд. 63а
Ідентифікаційний код: 3115322378
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю офтальмологія
за місцем провадження діяльності
м.Рівне, вул. Гагаріна, буд. 75
Реєстраційне досьє від 30.11.2018 № 3011/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

115 ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ /ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД/ №26 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Правобережний, буд. 14
Ідентифікаційний код: 25760290
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, пров. Правобережний, буд. 14
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 41/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

116 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАШІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" МАШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Машівський р-н, смт Машівка,
вул. Незалежності, буд. 112-В
Ідентифікаційний код: 01999394
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, наркологія, акушерство і
гінекологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, терапія, неврологія, онкологія,
отоларингологія, офтальмологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургія,
педіатрія, фтизіатрія, дерматовенерологія, психіатрія, ультразвукова діагностика,
ендоскопія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, анестезіологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, медична
статистика, сестринська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа
(клініка), рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Машівський р-н, с. Кустолово-Суходілка, вул. Вишнева, буд. 11
Полтавська обл., Машівський р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, буд. 112-В
Полтавська обл., Машівський р-н, с. Кошманівка, вул. Пушкіна, буд. 17
Полтавська обл., Машівський р-н, с. Ряське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3
Полтавська обл., Машівський р-н, с. Новий Тагамлик, вул. Панаса Мирного, буд. 27
Полтавська обл., Машівський р-н, с. Жирківка, вул. Лип'янська, буд. 35
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 42/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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117 ФОП Лагуніна Галина Сергіївна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Мирноград, вул. Дударенка, буд. 72
Ідентифікаційний код: 3272601383
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю офтальмологія, дитяча офтальмологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Мирноград, вул. Невського, буд. 27А
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 45/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

118 ФОП Луц Вікторія Валеріївна
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 34-Г, кв. 77
Ідентифікаційний код: 2992305244
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, пров. Андрющенко Григорія, буд. 4Д
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 46/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

119 ФОП Барановський Валерій Леонідович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Новака, буд. 4, кв. 3А
Ідентифікаційний код: 2314915759
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Лермонтова, буд. 4
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 47/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

120 ФОП Мідянка Михайло Михайлович
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Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Корятовича, буд. 18, кв. 2
Ідентифікаційний код: 1998003754
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Лермонтова, буд. 4
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 48/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

121 ФОП Мисько Ірина Юріївна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Льва Толстого, буд. 46, кв. 48
Ідентифікаційний код: 3369902343
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Лермонтова, буд. 6, прим. 2
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 49/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

122 ФОП Бокотей Марія Іванівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Минай, вул. Волошина,
буд. 6, корпус А, кв. 3
Ідентифікаційний код: 3240404786
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Лермонтова, буд. 6, прим. 2
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 50/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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123 ФОП Петрулинець Тетяна Іллівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Терелі Йосипа, буд. 3
Ідентифікаційний код: 3275102846
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Ярослава Мудрого, буд. 36А
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 51/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

124 ФОП Слаута Тетяна Михайлівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Бахмут, вул. Пушкіна, буд. 27А
Ідентифікаційний код: 3083909324
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Сибірцева, буд. 15
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 52/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

125 ФОП Божок Лілія Василівна
Місцезнаходження: м.Хмельницький, пров. Гайдамацький, буд.2
Ідентифікаційний код: 2877900520
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, ендокринологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Хмельницький, вул. Панаса Мирного, буд. 22
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 53/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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126 ФОП Півняк Аркадій Петрович
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 122, кв. 117
Ідентифікаційний код: 2646500693
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1Д, літер А-12, нежитлове приміщення №83
Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 55/0512-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 126 справ
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