ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
20.12.2018 № 2373

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"РАДИВИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів,
вул. Садова, буд. 4
Ідентифікаційний код: 38374357
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Михайлівка, вул. Колгоспна, буд. 1
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Савчуки, вул. Миру, буд. 24
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Бугаївка, вул. Шевченка, буд. 36
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Гранівка, вул. Шевченка, буд. 17
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Добривода, вул. Перемоги, буд. 43
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Нова Пляшева, вул. Підгай, буд. 4
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Іващуки, вул. Центральна, буд. 11 А
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Копані, вул. Миру, буд. 40 А
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Коритно, вул. Шевченка, буд. 1
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Митниця, вул. Шкільна, буд. 52
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Опарипси, вул. Стрижака, буд. 49 А
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Пустоіване, вул. Шевченка, буд. 3
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Рідків, вул. Центральна, буд. 28
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Сестрятин, вул. Проста, буд. 86
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Срібне, вул. Шкільна, буд. 28
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Підзамче, вул. Почаївська, буд. 20
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Баранне, вул. Л.Українки, буд. 84
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Гаї-Левятинські, вул. Шевченка, буд. 10
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Крупець, вул. Шевченка, буд. 13
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Іванівка, вул. Шевченка , буд. 44
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Станіслави, вул. 17 Вересня, буд. 37
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Довгалівка, вул. Шкільна, буд. 96
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Дубини, вул. Дубенецького, буд. 5
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Круки, вул. Українська, буд. 7
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Нова Митниця, вул. Соняшна, буд. 46
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Підвисоке, вул. Вовковиївська, буд. 16
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Карпилівка, вул. Грушевського, буд. 51
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Бригадирівка, вул. Набережна, буд. 65 А
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Засів, вул. Зелена, буд. 1
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Гоноратка, вул. Колгоспна, буд. 46
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Гаї-Ситенські, вул. Садова, буд. 20
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Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Зарічне , вул. Садова, буд. 21 А
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Батьків, вул. Проста, буд. 15
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Підлипки, вул. Четвертного, буд. 55
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Березини, вул. Перемоги, буд. 16
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Пляшівка, вул. Берестецька, буд. 1
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Хотин, вул. Нова, буд. 9 А
Рівненська обл., Радивилівський р-н, м.Радивилів, вул. Садова, буд. 4
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Ситно, вул. Шкільна, буд. 14 А
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Козин, вул. Берестецька, буд. 86 А
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Дружба, вул. Героїв, буд. 37 А
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Башарівка, вул. Набережна,буд. 8
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Теслугів, вул. Шевченка, буд. 58
Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Боратин , вул. Шляхова, буд. 32
Реєстраційне досьє від 07.12.2018 № 01/0712-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 Андріянов Андрій Вікторович
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, буд. 4, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2855703578
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
Луганська обл., м.Лисичанськ, пр-т Перемоги, 143/20
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 01/1112-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 ФОП Рафальська Наталія Іванівна
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 61, кв. 21
Ідентифікаційний код: 2680314620
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Лікарняна, буд. 2
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 02/1012-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України – 18
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

4 ФОП Басай Євген Миколайович
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Лисичанськ, просп. Перемоги, буд. 147, кв. 41
Ідентифікаційний код: 2669210813
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Луганська обл., м.Лисичанськ, пр-т Перемоги, 147/35
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 02/1112-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 ФОП Місюрко Микола Степанович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м.Сокиряни,
вул. Шевченка, буд. 42
Ідентифікаційний код: 2003304192
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Сокиряни, вул. Шевченка, буд.29
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 02/1212-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)

6 ФОП Мельник Ірина Володимирівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Наукова, буд. 49А, кв. 19
Ідентифікаційний код: 2283515469
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Борислав, смт Східниця, вул. Незалежності, буд. 37-б
Реєстраційне досьє від 19.12.2018 № 02/1912-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)

7 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ № 11
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Академіка Маслова, буд. 3А
Ідентифікаційний код: 24828005
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. Академіка Маслова, буд. 3А
Реєстраційне досьє від 07.12.2018 № 03/0712-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 ФОП Харечко Лариса Володимирівна
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Я.Мудрого,
буд. 5, кв. 4
Ідентифікаційний код: 2744519308
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Я. Мудрого, буд.5/4
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 03/1112-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)

9 ФОП Соколов Максим Станіславович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Посмітного, буд. 25/2, кв. 68
Ідентифікаційний код: КМ951850
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, Французький бульвар, буд.22, корпус 4, приміщ.7
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 03/1212-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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10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕНАКЛУБ"
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Тимирязева, буд. 78-Б
Ідентифікаційний код: 42185006
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча алергологія,
дитяча кардіоревматологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча ендокринологія,
дитяча дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 161, прим. 145
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 03/1312-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)

11 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ № 33
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 14
Ідентифікаційний код: 25166612
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 14
Реєстраційне досьє від 07.12.2018 № 04/0712-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 ФОП Камлик Олена Михайлівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Марганець,
вул. Київська, буд. 165, кв. 57
Ідентифікаційний код: 1844816962
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Марганець, вул. Лермонтова, буд. 21
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 04/1312-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)

13 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АП"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Львів, м.Винники, вул. Сухомлинського, буд. 8, кв. 2
Ідентифікаційний код: 42138054
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія,
дитяча хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Львів, м.Винники, вул. Сухомлинського, буд. 18
Реєстраційне досьє від 18.12.2018 № 04/1812-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 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№60

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Велика Набережна, буд. 23
Ідентифікаційний код: 01119105
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. Велика Набережна, буд. 23
Реєстраційне досьє від 07.12.2018 № 05/0712-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 Філончук Євгеній Леонідович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Харківських Дивізій, буд. 14, корпус 1, кв. 48
Ідентифікаційний код: 2871117216
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Московський, буд. 275, кабінет № 89
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 05/1012-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)

16 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ
САНАТОРІЙ "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Курортне
Ідентифікаційний код: 02001765
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, стоматологія,
клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія, рентгенологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), рентгенологія, сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Курортне
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Володимирівка
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 05/1112-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 ФОП Онищик Дмитро Володимирович
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Г.Борисової, буд. 1
Ідентифікаційний код: 3367500338
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Богуна, 8
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 05/1312-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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "100%
ЖИТТЯ"
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Біляївка, вул. 4-го Кубанського Козачого корпусу,
буд. 4
Ідентифікаційний код: 41100920
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
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за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Біляївський р-н, с.Дачне, вул. Клубна, буд. 3В
Реєстраційне досьє від 07.12.2018 № 06/0712-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 ФОП Козак Ярина Богданівна
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Самбір, вул. Милярська, буд. 13
Ідентифікаційний код: 2927414883
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Самбір, вул. Грушевського, буд. 2
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 06/1012-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)

20 ФОП Турочка Ольга Михайлівна
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Шостка, пров. Світлий, буд. 2
Ідентифікаційний код: 3022604484
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ендоскопія
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Шостка, пров. Короленка, буд. 3
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 06/1212-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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКТИВ-МЕД"
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Гагаріна, буд. 47
Ідентифікаційний код: 42657448
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія, анестезіологія,
дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Житомир, вул. Перемоги, буд. 73
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 06/1312-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)

22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАБМЕД
ПЛЮС"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 45-А/2, офіс 64
Ідентифікаційний код: 42234224
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Конотоп, просп. Миру, буд. 21
Реєстраційне досьє від 07.12.2018 № 07/0712-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
"ЯКИМІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ" ЯКИМІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ОБЛАСТІ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ

Місцезнаходження: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Якимівка,
вул. Центральна, буд. 30
Ідентифікаційний код: 38559154
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Трудове, вул. Миру, буд. 20/1
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Переможне, вул. Зелена, буд. 35
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Юр’ївка, вул. Садова, буд. 38
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Шевченко, провулок Першотравневий, буд. 22
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Петрівка, вул. Ювілейна, буд. 46
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Ганнівка, вул. Плентюка, буд. 11
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. М-Горького, вул. Горького, буд. 5
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Велика Тернівка, вул. Шкільна, буд. 13
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Володимирівка, вул. Центральна, 34б
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Весняне, вул. Ветеранів, буд. 1
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Новоданилівка, вул. Центральна, буд. 19
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Розівка, вул. Черняховського, буд. 9
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Радивонівка, вул. Центральна, буд. 149
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Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Шелюги, вул. Зої Космодем’янської, буд. 7
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Давидівка, провулок Шкільний, буд. 9
Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Якимівка, вул. Центральна, буд. 30
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Вовчанське, вул. Ювілейна, буд. 24
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Дружба, вул. Кооперативна, буд. 12
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Мирне, вул. Шкільна, буд. 75 А
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Мала Тернівка, вул. Трудова, буд. 38
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Новоданилівка, вул. Поповича, буд. 7
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Чорноземне, вул. Паркова, буд. 5
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Якимівське, провулок Шкільний, буд. 1
Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Таврійське, вул. Центральна, буд. 30
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 07/1012-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПІТАЛЬ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, буд. 52
Ідентифікаційний код: 01991429
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю
організація
і управління
охороною
здоров'я, анестезіологія,
гастроентерологія, дієтологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, ортопедична стоматологія,
офтальмологія, психотерапія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна
справа (клініка),
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія, стоматологія
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, 52
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 07/1312-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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25 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БОРЗНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" БОРЗНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Борзнянський р-н, м. Борзна, вул. Семена
Палія, буд. 22
Ідентифікаційний код: 38453281
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія, хірургія, організація і
управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Високе, вул. Молодіжна, 13
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Велика Доч, вул. Робітнича, 24
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Берестовець, вул. Зарічна, 2
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Адамівка, вул. Шевченка, 33
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Ядути, вул. Шевченка, 1
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Хороше Озеро, вул. Квіткова, 15
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Смоляж, вул. Шевченка, 8
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Воловиця, вул. Поліська, 26
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Плиски, вул. 1-е Травня, 55
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Велика Загорівка, вул. Центральна, 61а
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Степанівка, вул. Нетреби, 1
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Галайбине, вул. Веселий гай, 35
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Забілівщина, вул. Забіли, 20
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Іванівка, вул. Миру, 10
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Красностав, вул. Кривошиївка, 49а
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Кинашівка, вул. Зої Космодем’янської, 15
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Красносільське, вул. Миру, 66
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с.Тростянка , вул. Гагаріна, 8
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, м. Борзна, вул. Семена Палія , 22
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Оленівка, вул. Шевченка, 82
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Ховми, вул. П.Куліша,45
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Сидорівка, вул. Шевченка, 4
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Мала Загорівка, вул. Берегова, 11
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 1
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Маличина Гребля, вул. Гайова, 41
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Шаповалівка, вул. Святомиколаївська, 55
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Носелівка, вул. Перемоги, 1
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Нові Млини, вул. Миру,7б
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Паристівка, вул. Лугова, 10
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Прачі, вул. Молодіжна, 8
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Пам’ятне, вул. Привокзальна, 21а
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Печі, вул. Вишнева, 2
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Прохори, вул. Партизанська, 40а
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Сиволож, вул. Молодіжна, 10
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Кербутівка, вул. Шевченка, 4
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Комарівка, вул. Шевченка, 40
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Головеньки, вул. Миру, 9
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Махнівка, вул. Вишнева, 6
Реєстраційне досьє від 07.12.2018 № 0712/01-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)

26 ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №9
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Шведська, буд. 3
Ідентифікаційний код: 21065587
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. Шведська, буд.3
Реєстраційне досьє від 07.12.2018 № 0712/02-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)

27 ФОП Головань Максим Володимирович
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Симоненка, буд. 5, кв. 207
Ідентифікаційний код: 3260309575
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Тернопіль, вул. Родини Барвінських, буд. 6
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 08/1212-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 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№4

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Соломії Крушельницької, буд.
40
Ідентифікаційний код: 26163685
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. Соломії Крушельницької, буд.40
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 08/1312-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)

29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"ОБУХІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українки, вул. Київська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 01994155
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, дитяча гінекологія, дерматовенерологія,
дитяча дерматовенерологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, ендоскопія,
інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, наркологія,
неврологія, дитяча неврологія, онкологія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і
травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, проктологія, неонатологія, професійна
патологія, психіатрія, дитяча психіатрія, рентгенологія, медицина невідкладних станів,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія, дитяча хірургія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (гігієна),
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),
акушерська справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Обухів, вул. Каштанова, буд. 52
Київська обл., Обухівський р-н, м.Українка, вул. Київська, буд. 1
Реєстраційне досьє від 18.12.2018 № 08/1812-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 "КЛЕСІВСЬКА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
КЛЕСІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ
РАДИ
САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів,
вул. Демократична, буд. 26
Ідентифікаційний код: 37261235
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, стоматологія,
акушерство і гінекологія, неврологія, офтальмологія, рентгенологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа,
акушерська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка)

14
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Демократична, буд.26
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 09/1112-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)

31 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 2 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Свободи, буд. 29
Ідентифікаційний код: 24827997
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, просп. Свободи, буд. 29
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 09/1212-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 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"ПОЛТАВСЬКА
ГІМНАЗІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

№6

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 3
Ідентифікаційний код: 23280212
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. В. Чорновола, буд. 3
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 10/1012-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 ЯВОРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА
ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Немирів, вул. Івана Франка,
буд. 86
Ідентифікаційний код: 20763295
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, стоматологія,
загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Яворівський р-н, смт Немирів, вул. І.Франка, буд. 86
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Завадів, вул. Глибока, буд. 49
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Колониці, вул. Зелена, буд. 1
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Грушів, вул. Прикордонна, буд. 135
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Немирів, вул. І.Франка, буд. 14
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Салаші, вул. Перебудови, буд. 20
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Смолин, вул. Т.Шевченка, буд. 5
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Вороблячин, вул. І.Франка, буд. 2
Львівська обл., Яворівський р-н, с. Середкевичі, вул. Центральна, буд. 2
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 10/1112-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 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 68
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Свободи, буд. 21
Ідентифікаційний код: 24828034
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, просп. Свободи, буд. 21
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 10/1212-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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35 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Білокуракине,
вул. Центральна, буд. 72
Ідентифікаційний код: 38016132
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, дитяча неврологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Павлівка, вул. Центральна, буд. 5
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Тимошине, вул. Шкільна, буд. 1
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Шарівка, вул. Центральна, буд. 1
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Маньківка, вул. Степна, буд. 15
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Заїківка, вул. Шкільна, буд. 9
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, буд. 65
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Коноплянівка, вул. Шкільна, буд.14
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Грицаївка, вул. Зарічна, буд. 20
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Плахо-Петрівка, вул. Центральна, буд. 31
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Цілуйкове, вул. Відрадна, буд. 3
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Паньківка, вул. Шкільна, буд. 2
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Шапарівка, вул. Пушкіна, буд. 1а
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Гладкове, вул. Молодіжна, буд. 3
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Лизине, вул. Пушкіна, буд. 32
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Романівка, вул. Центральна, буд. 3
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Солідарне, вул. Центральна, буд. 6/2
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Мирне, вул. Шевченко, буд. 33
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Олександропіль,
вул. Соколовського, буд.14
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Курячівка, вул. Молодіжна, буд. 21
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Луб'янка, вул. Радянська, буд. 49
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Олексіївка, вул. Набережна, буд. 67
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Дем'янівка, вул. Молодіжна, буд. 2а
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Просторе, вул. Жовтнева, буд. 84
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Нещеретове, вул. Садова, буд.1
Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Лозно-Олександрівка,
вул. Магістральна, буд.34
Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Білокуракине вул. Центральна, буд. 72
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Бунчуківка, вул. Центральна, буд. 7
Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Заводянка, вул. Нова, буд. 4
Реєстраційне досьє від 19.12.2018 № 10/1912-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

36 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РЖИЩІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" РЖИЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ржищів, вул. Соборна, буд. 40
Ідентифікаційний код: 42637772
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Ржищів, вул. Соборна, 40
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 1012/01-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 Чижаковська Антоніна Антонівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт. Батьово,
вул. Мункачі, буд. 40 кв. 29
Ідентифікаційний код: 2458509483
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Свобода, вул. Миру, буд.51
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 1012/04-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)

38 ФОП Татарникова Олена Юріївна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Змагання, буд. 89А
Ідентифікаційний код: 3459709582
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
м.Дніпро, вул. Чапленка, 14
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 1012/06-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
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територіальних органів Державного казначейства)

39 ФОП Шищук Наталія Валеріївна
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд. 50, кв. 4
Ідентифікаційний код: 2354115422
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Житомир, вул. Шевченка, буд.18-а
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 11/1012-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
"ВІННИЦЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ
КЛІНІЧНИЙ
ЛІКУВАЛЬНОДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 96
Ідентифікаційний код: 39183149
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, анестезіологія,
хірургія серця і магістральних судин, судинна хірургія, рентгенологія, неврологія,
ендокринологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, клінічна
лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка),
медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.96
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 11/1112-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)

41 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 23
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Героїв Бреста, буд. 40
Ідентифікаційний код: 25166523
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. Героїв Бреста, буд. 40
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 11/1212-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)

42 ФОП Білошицька Анна Вікторівна
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Котовського, буд. 95, кв. 33
Ідентифікаційний код: 3209616481
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Черкаси, вул. Святотроїцька, 44/бул. Шевченка, 173
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 1112/02-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)

43 ФОП Коваль Ярослава Михайлівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. Ст. Бандери,
буд. 34
Ідентифікаційний код: 2729312562
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жидачівський р-н, м.Ходорів, вул. Б.Хмельницького, буд. 63
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 1112/03-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)

44 ФОП Хромик Оксана Володимирівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. Шевченка, буд.
52 А
Ідентифікаційний код: 2207413821
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. Б.Хмельницького, буд. 63
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 1112/04-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»

20
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

45 ФОП Люшненко Ольга Миколаївна
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Шевченко, буд. 33-б
Ідентифікаційний код: 2812512747
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Житомир, вул. Шевченка, буд.18-а
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 12/1012-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 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ № 57
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Героїв Бреста, буд. 61-А
Ідентифікаційний код: 24831026
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. Героїв Бреста, буд. 61-А
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 12/1212-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 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ТУЛЬЧИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м.Тульчин, вул. Миколи
Леонтовича, буд. 114
Ідентифікаційний код: 01982672
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча офтальмологія, дитяча
хірургія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, медицина
невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, ортопедія і
травматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, анестезіологія, дитяча анестезіологія, медична психологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, лікувальна справа,
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, сестринська справа (операційна),
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медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Шпиків, вул. Незалежності, буд. 139
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Клебань, вул. Соборна, буд. 23
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м.Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 114
Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, буд. 39а
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/01-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)

48 ФОП Кузьміна Ганна Володимирівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 46
Ідентифікаційний код: 2632814048
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 25, прим. 100
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/02-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)

49 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля,
вул. Визволителів, буд. 145
Ідентифікаційний код: 38186479
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Мала Шестірня, вул. Миру, буд. 44
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Новопетрівка,
вул. Української Звитяги, буд. 47
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Новогригорівка, вул. Молодіжна, буд. 22 А
Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Визволителів, буд. 145
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Іванівка, вул. Перемоги, буд. 47 Б
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Костирка, вул. Садова, буд. 19
Херсонська обл., Високопільський р-н, . Тополине, вул. Центральна, буд. 62
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Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Ольгине, вул. Тараса Шевченка, буд. 66
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Центральна, буд. 42
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Потьомкіне, вул. Молодіжна, буд. 13
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Добрянка, вул. Медова, буд. 11 А
Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Архангельське, вул. Миру, буд. 32 Б
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Зарічне, вул. Івана Франка, буд. 47 А
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Нововознесенське, вул. Миру, буд. 20 А
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Мар’яне, вул. Миру, буд. 4
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, буд. 6
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Князівка, вул. Сергія Мельника, буд. 44
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/03-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)

50 ТОВАРИСТВО
КЛІНІК"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"НВ

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Серпова, буд. 4
Ідентифікаційний код: 42243160
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
ультразвукова діагностика, загальна практика - сімейна медицина, терапія, неврологія,
рефлексотерапія, ендокринологія, дерматовенерологія, медична психологія, народна та
нетрадиційна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Серпова, буд. 4
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/04-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)

51 ФОП Караїм Олег Миколайович
Місцезнаходження: Волинська обл., Рожищенський р-н, смт Дубище, вул. Ів. Франка,
буд.2
Ідентифікаційний код: 3029016173
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична
стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Федорова, буд. 4б
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/05-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)

52 ФОП Мельник Петро Миколайович
Місцезнаходження: Львівська обл., Радехівський р-н, с. Миколаїв,
вул. Зарічна, буд. 71
Ідентифікаційний код: 3160311596
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Дозвільна, буд. 2, кв. 3
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/06-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)

53 ФОП Вінтоняк Іван Юрійович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Манява,
вул. Шевченка, буд. 74 А
Ідентифікаційний код: 3289104778
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт Богородчани, вул. Шевченка,
буд. 61А
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/07-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)

54 ФОП Дрозд Людмила Леонідівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт. Летичів,
вул. Кармалюка, буд. 46
Ідентифікаційний код: 3172107340
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
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за місцем провадження діяльності
м.Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 9
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/08-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)

55 ФОП Чепа Віра Григорівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Богомаза, буд. 202, кв. 63
Ідентифікаційний код: 2152000400
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча неврологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Д.Яворницького, буд. 104А
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/09-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)

56 ФОП Кашицина Ірина Григорівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 11, кв. 92
Ідентифікаційний код: 2381909322
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика, акушерство і гінекологія, кардіологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Ломоносова, буд. 46/1
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/11-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 ФОП Радик Назарій Ярославович
Місцезнаходження: Київська обл., м.Буча, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 16А
Ідентифікаційний код: 3174306233
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, ортодонтія
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за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. А.Ахматової, буд. 30, оф. 514 Б
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 1212/12-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 Гук Микола Олександрович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Фучика Юліуса, буд. 15, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2822815490
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю нейрохірургія, ендокринологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд.38
Реєстраційне досьє від 10.12.2018 № 13/1012-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)

59 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ
МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2018"
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Героїв Небесної сотні, буд. 3
Ідентифікаційний код: 42578326
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
за місцем провадження діяльності
м.Суми, вул. Героїв Небесної сотні, буд.3
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 13/1112-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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60 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ № 41
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Свободи, буд. 146
Ідентифікаційний код: 24830947
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, просп. Свободи, буд. 146
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 13/1212-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)

61 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
ЧЕРВОНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, смт Червоне,
вул. Заводська, буд. 6
Ідентифікаційний код: 40379396
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
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Глинівці, вул. Першотравнева, буд. 2
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Великі Мошківці, вул. Молодіжна, буд. 2
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Малі Мошківці, вул. Центральна, буд. 32
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Крилівка, вул. Гагаріна, буд. 3
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Забара, вул. Бердичівська, буд. 1
Житомирська обл., Андрушівський р-н, смт Червоне, вул. Заводська, буд. 6
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Котівка, вул. Набережна, буд. 3
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/01-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)

27

62 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ІЧНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ІЧНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, м. Ічня, вул. Ковалів, буд. 6
Ідентифікаційний код: 39089416
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Бережівка, вул. Миру, 67
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Дорогинка, вул. Молодіжна, 1А
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Заудайка, вул. Садова, 41
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Бакаївка, вул. Центральна, 36
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Андріївка, вул. Короленка, 1
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Іржавець, вул. Космічна, 28А
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Городня, вул. Незалежності, 35
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Івангород, вул. Незалежності, 79
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Бурімка, вул. Перемоги, 35
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Крупичполе, вул. Б. Хмельницького, 15
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Гужівка, вул. Миру, 5
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт. Дружба, вул. Стадіонна, 1
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Ольшана, вул. Революції 1905 р., 31
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Гмирянка, вул. Миру, 79
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, м. Ічня. вул. Ковалівка, 6
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Монастирище, вул. Гагаріна,2, вул. Садова, 1
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець, вул. Паркова, 4
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Припутні, вул. 10-років Незалежності, 37
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Хаєнки, вул. Космонавтів, 6-а
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Максимівка, вул. Незалежна, 14
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Ступаківка, вул. Першотравнева, 43
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Рожнівка, вул. Набережна, 6
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Буди, вул. Центральна, 25-ж
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Грабів, вул. Вишнева, 15-б
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Томашівка, вул. Центральна, 65
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Щурівка, вул. Молодіжна, 9А
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Вишнівка, вул. Перемоги, 46
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Воронівка, вул. Берегова, 32
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Августівка, вул. Вокзальна, 18
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Сезьки, вул. Покровська, 57
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Більмачівка, вул. Поштова, 1
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Верескуни, вул. Центральна, 29
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/02-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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63 ФОП Змієвська Ольга Петрівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул.М. Жукова, буд. 28, кв. 185
Ідентифікаційний код: 2844017387
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Маршала Жукова, буд. 31-А
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/03-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)

64 ФОП Демченко Любов Іванівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Єриванська, буд. 23, кв. 30
Ідентифікаційний код: 1687800085
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортодонтія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Є.Сверстюка, буд. 3Г
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/04-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)

65 ФОП Пушко Олена Едуардівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Голосіївська, буд. 13 Б, кв. 521
Ідентифікаційний код: 3389210922
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Михайла Максимовича, буд. 3-Д, прим. 460а
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/05-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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66 ФОП Бусько Ольга Борисівна
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Дніпровські Пороги, буд. 15Е, кв. 3
Ідентифікаційний код: 3015507147
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Щаслива, буд. 1/вул. Дудикіна, буд. 6
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/07-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)

67 ФОП Макарова Ольга Ігорівна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 51, кв. 45
Ідентифікаційний код: 3146206184
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Артинова Архітектора, буд. 13
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/10-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)

68 ФОП Маняца Денис Іванович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Ванчиківці,
вул. Перемоги, буд. 19
Ідентифікаційний код: 3338618596
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Ванчиківці, вул. Головна, буд. 118Б
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/11-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

69 ФОП Гудзь Інна Володимирівна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 77, кв. 7
Ідентифікаційний код: 2530608449
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Бориспіль, вул. Ватутіна, буд. 66, каб. 22
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/12-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 ФОП Лиховид Ігор Анатолійович
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного,
буд. 121, кв. 70
Ідентифікаційний код: 2854312618
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю наркологія, психіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 23, прим. 44
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/16-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)

71 ФОП Лазунько Тетяна Миколаївна
Місцезнаходження: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Нова, буд. 23
Ідентифікаційний код: 3180318961
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. І.Чеберка, буд. 5
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/17-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)

31

72 ФОП Шишацька Наталя Федорівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11, корпус 2, кв. 6
Ідентифікаційний код: 3155705965
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Льва Толстого, буд. 11, кв. 51
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/19-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)

73 ФОП Дичка Віктор Васильович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Олега Кошового, буд. 5
Ідентифікаційний код: 2673016759
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Чомонин, вул. Широка, буд. 2, кімната 2
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/20-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)

74 ФОП Степанов Олександр Анатолійович
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Львівська, буд. 2/8, кв. 55
Ідентифікаційний код: 2640712216
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедія і травматологія, ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Попільнянський р-н, смт Попільня, вул. Київська, буд. 40
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/22-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)

32

75 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ВОРЛДСУРРОГАСІ УКРАЇНА"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 45-А
Ідентифікаційний код: 42202957
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
фізіотерапія, дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 45А/6, оф. 13
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/24-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)

76 ФОП Король Світлана Євгенівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 29, кв. 129
Ідентифікаційний код: 2693411545
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортодонтія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Правди, буд. 92А
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/25-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)

77 ФОП Чеботарьов Віталій Володимирович
Місцезнаходження: Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Бугаївка,
вул. Шевченка, буд. 4
Ідентифікаційний код: 3173006795
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., м.Дубно, вул. Забрама, буд. 30
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/26-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)
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78 ФОП Медвідь Михайло Васильович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Першотравенськ,
вул. Чайковського, буд. 29, кв. 4
Ідентифікаційний код: 2196714434
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Миколаївка, вул. Шкільна, буд. 9
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/27-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 ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 11 М.ЧЕРВОНОГРАДА
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Червоноград, вул. Василя Стуса, буд. 3
Ідентифікаційний код: 25558430
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Червоноград, вул. Василя Стуса, буд. 3
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/28-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)

80 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛИСЕЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, смт Лисець,
вул. Радчанська, буд. 10
Ідентифікаційний код: 01993470
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, патологічна
анатомія, педіатрія, неонатологія, психіатрія, дитяча психіатрія, терапія, рентгенологія,
стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, дитяча ортопедія і
травматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, рентгенологія, сестринська справа
(операційна), акушерська справа, ортопедична стоматологія
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за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Чукалівка, вул. Клубна 1а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Колодіївка, вул. Л.Українки, буд. 23
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Узин, вул. Молодіжна, буд. 12а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Братківці, вул. Горбатькова, буд. 19
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Побережжя, вул. Шевченка, буд. 104а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Добровляни, вул. Шевченка, буд. 26
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Березівка, вул. Шевченка, буд. 30
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Підпечери,
вул. Січових Стрільців, буд. 2
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Підлужжя, вул. Стефаника, буд. 1
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Стебник, вул. Молодіжна, буд. 3
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Радча, вул. С.Бандери, буд. 26
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Загвіздя, вул. Липова Осада, буд. 22з
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Драгомирчани, вул. Шкільна, буд. 17
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ганусівка, вул. Незалежності, буд. 6
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Підлісся, вул. Шевченка, буд. 92
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Черніїв, вул. Злуки, буд.1
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Майдан, вул. Л.Українки, буд. 1
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Рибне, вул. Франка, буд. 46а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Нова Гута, вул. Суха Ліщина, буд. 19а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів Горішній,
вул. Незалежності, буд. 172а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, смт Лисець, вул. Радчанська, буд. 10
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Старий Лисець, вул. Лисецька, буд. 6
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів Долішній,
вул. Незалежності, буд. 412а
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/29-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
територіальних органів Державного казначейства)

81 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
АТИНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

РАДИ

Місцезнаходження: Сумська обл., Білопільський р-н, с.Атинське, вул. Зелена, буд. 2
Ідентифікаційний код: 03189452
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Білопільський р-н, с. Атинське, вул. Зелена, буд. 2
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/31-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»

35
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

82 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СОФІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
СОФІЇВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, смт Софіївка,
вул. Карпенка, буд. 1
Ідентифікаційний код: 37789087
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, ортопедична стоматологія, стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа, лабораторна
справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Мар'ївка, вул. Набережна, буд. 10
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Мар'ївка-2, вул. Лікарняна, буд. 60А
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, смт Софіївка, вул. Карпенка, буд. 1
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Ордо-Василівка, вул. Миру, буд. 33-А
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Девладове, вул. Привокзальна, буд. 12
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Миколаївка, вул. Квітнева, буд. 15
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, буд. 1
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Мар'є-Дмитрівка вул. Молодіжна, буд. 2
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Криничувате, вул. Молодіжна, буд. 12
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Жовте, вул. Тезікова, буд. 44
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Новоюлівка, вул. Булкішева, буд. 13
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Перше Травня,
вул. 30-річчя Перемоги, буд. 60-А
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Сергіївка, вул. Шкільна, буд. 27
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Вишневе, вул. Татарця, буд. 19
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Водяне вул. Гончарова, буд. 43
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Володимирівка, вул. Миру, буд. 6
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Кам'янка, вул. Клубна, буд. 11
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/33-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
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

83 ФОП Немеш Лілія Василівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Дулово,
вул. Лесі Українки, буд. 22
Ідентифікаційний код: 3354103721
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Травнева, буд. 9, прим. №4
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/35-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)

84 ФОП Куцина Марина Іванівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Руське Поле,
вул. Карпатська, буд. 137
Ідентифікаційний код: 3368101628
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Травнева, буд. 9, прим. 14
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/36-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)

85 ФОП Дьордяй Олеся Михайлівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів,
вул. Шевченка, буд. 136
Ідентифікаційний код: 2743916401
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Буркут, буд. 10
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/37-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)

86 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Воловець,
вул. Карпатська, буд. 23
Ідентифікаційний код: 38548802
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
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за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Котельниця, буд. 4
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Збини, буд. 51
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Пашківці, буд. 18
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Верхня Грабівниня, буд. 113
Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Воловець,вул. Карпатська, буд. 23
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Задільське, буд. 9
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Нова Розтока, буд. б/н
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Завадка, буд. 163
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Верб'яж, буд. 26
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Буковець, буд. 32
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Лази, буд. 109
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Тишів, буд. 2
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Латірка, буд. 101
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Канора, буд. 49
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Яблунів, буд. 24
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Щербовець, буд. 35
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Ялове, буд. 57
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Абранка, буд. 104
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Кічерний, буд. 30
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Таламаш, буд. 204(а)
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Гукливий, буд. 336(а)
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Скотарське, буд. 152
Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Жденієво, вул. Шевченка, буд. 127
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Розтока, буд. 2
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Біласовиця, буд. 25
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Верхні Ворота, вул. Верховинська, буд. 2
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Підполоззя, буд. 58
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Нижні Ворота, вул. Центральна, буд. 79
Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Перехресний, буд. 6
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/38-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)

87 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"САМБІРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14608"
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, с.Новосілки-Гостинні,
вул. Нова, буд. 12
Ідентифікаційний код: 03114879
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Самбір, вул. Козацька, буд. 16
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/39-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
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код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

88 ФОП Фокша Владислав Валерійович
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. П.Мирного, буд. 21/1, кв. 77
Ідентифікаційний код: 3444614236
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Хмельницький, вул. П.Мирного, буд. 21/1
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/40-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)

89 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н, м.Волноваха,
вул. Матросова, буд. 5
Ідентифікаційний код: 37980245
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, хірургія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа,
сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Новоолексіївка, вул. Булди, буд. 24
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Хлібодарівка, вул. Заводська, буд. 13
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Широкіне, вул. Центральна, буд. 43
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Чермалик, вул. Торгова, буд. 27
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Гранітне, вул. Б. Хмельницького, буд. 22б
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Мирне, вул. Больнична, буд. 1
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Старогнатівка, вул. Шкільна, буд. 53а
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Новогнатівка, вул. Центральна, буд.
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Привільне, вул. Центральна, буд. 2
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Андріївка, вул. Ювілейна, буд.1а
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Полкове, вул. Набережна, буд. 37
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Спортивна, буд. 1
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Дмитрівка, вул. Шкільна, буд. 40
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Стрітенка, проспект Миру, буд. 13
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Малинівка, вул. 1 Травня, буд. 38А
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Єгорівка, вул. Ювілейна, буд. 44
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Сонячне, вул. Молодіжна, буд. 2
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Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Фіалковського, буд. 2а
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Валер'янівка, вул. Центральна, буд. 35
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Володимирівка, вул. Проценко, буд. 10
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Новотроїцьке, вул. Молодіжна, буд.11
Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Донецька, буд. 250
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Бугас, вул. Центральна, буд. 34
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Рівнопіль, вул. Леміхова, буд. 95
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Ольгинка, вул. Шкільна, буд. 41
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Златоустівка, вул. Тополина, буд.45
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Степне, вул. Центральна, буд. 19
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Анадоль, вул. Лікарняна, буд. 1
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Свободне, вул. Садова, буд. 98
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Микільське, вул. Центральна, буд. 83
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Миколаївка, вул. Центральна, буд. 59а
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Рибинське, вул. Старикова, буд. 40
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Іванівка, вул. Набережна, буд. 44
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Петрівське, вул. Центральна, буд. 45
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Орловське, вул. Центральна, буд. 31
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Благодатне, вул. Ювілейна, буд. 35
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Володимирівка, вул. Федора Солов’я, буд. 69
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Бахчовик, вул. Центральна, буд. 5
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Кропивницьке, вул. Каштанова, буд. 16
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Степанівка, вул. Яблунева, буд. 16
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Кирилівка, вул. Центральна, буд. 61
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Кам'янка, вул. Центральна, буд. 15
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Новоселівка, вул. Центральна, буд. 7
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Пікузи, вул. Победи, буд. 25
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Бердянське, вул. Морська, буд. 25
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Сопіне, вул. Центральна, буд. 55, кв. 8
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Лебединське, вул. Центральна, буд. 24а
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Калинівка, вул. Підгорна, буд. 157
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Павлопіль, вул. Сивухіна буд. 62а
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Заїченки, вул. Центральна, буд. 10
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Трудівське, вул. Центральна, буд. 32
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Новогригорівка, вул. Сільська, буд. 29
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Зачатівка, вул. Молодіжна, буд. 13
Донецька обл., Волноваський р-н, ст. Зачатівка, вул. Шкільна, буд. 52
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Ближнє, вул. Олімпійська, буд. 2
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Вільне, вул. Центральна, буд. 86
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Новоселівка 2, вул. Центральна, буд. 7
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Трудове, вул. Волгоградська, буд. 27
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Новоандріївка, вул. Центральна, буд. 41
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Голубицьке, вул. Миру, буд. 47
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Графське, вул. Студентська, буд. 5
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Діанівка, вул. Садова, буд. 2
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Затишне, вул. Центральна, буд. 74
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Новоапостолівка, вул. Губенко, буд. 1
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Прохорівка, вул. Центральна, буд. 66
Донецька обл., Волноваський р-н, с. Калинове, вул. Центральна, буд. 19
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/41-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
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код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

90 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
№
2
М.
КРОПИВНИЦЬКОГО" МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова,
буд. 9-Б
Ідентифікаційний код: 13749863
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Казанська, буд.12-А
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Металургів, буд.25-А
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Генерала Жадова, буд.21, корп.2
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, буд.9 Б
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, буд.136
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/42-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)

91 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА ІЗЮМ"
ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Ізюм, вул. Покровська, буд. 34
Ідентифікаційний код: 37714802
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: медична
статистика, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Ізюм, вул. Заводська, буд. 35
Харківська обл., м.Ізюм, вул. Покровська, буд. 34
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/43-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)
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92 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МУЗИКІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Херсонська обл., Білозерський р-н, с.Музиківка, вул. 40 років
Перемоги, буд. 20
Ідентифікаційний код: 41769365
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна
справа, акушерська справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Білозерський р-н, с.Загорянівка, вул. Б.Хмельницького, буд. 1А
Херсонська обл., Білозерський р-н, с.Східне, вул. Шевченка, буд. 19
Херсонська обл., Білозерський р-н, с.Музиківка, вул. 40 років Перемоги, буд. 20
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/44-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)

93 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Кролевецький р-н, м.Кролевець,
бульвар Шевченка, буд. 57
Ідентифікаційний код: 40992732
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика сімейна медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Погорілівка, вул. Деснянська, буд. 35
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Білогриве, вул. Шкільна, буд. 29
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Ярове, вул. Селянівська, буд. 16
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Майорівка, вул. Спортивна, буд. 8
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Любитове, вул. Широка, буд. 15
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Лапшине, вул. Центральна, буд. 5
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Гречкине, вул. Центральна, буд. 25
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Воргол, вул. Центральна, буд. 22а
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Божок, провул. Мічуріна, буд. 1
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Реутинці, вул. Перемоги, буд. 19
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Локня, вул. Алєксєєва, буд. 24
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Литвиновичі, провулок Шкільний, буд. 8
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Зазірки, вул. Рубанівка, буд. 85
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Грузьке, вул. Садова, буд. 24
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Червона гірка, вул. Червоногірківська, буд. 28 Б
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Буйвалове, вул. Нова, буд. 7
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Ярославець, вул. Перемоги, буд. 13
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Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Тулиголове, вул. Щепкіна, буд. 7
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Обтове, вул. Центральна, буд. 60
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Мутин, вул. Кролевецька, буд. 12
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Спаське, вул. Шевченка, буд. 20
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Камінь, вул. Шевченка, буд. 3
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Дубовичі, вул. Цимбала Павла, буд. 2 Б
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Бистрик, вул. Сайківська, буд. 38 А
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Алтинівка, вул. Бесалівка, буд. 13
Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець, вул. Франка, буд. 90
Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець, бульвар Шевченка, буд. 57
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Хрещатик, вул. Зелена, буд. 24
Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Добротове, вул. Мічуріна, буд. 3
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/45-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)

94 ФОП Лейміч Ганна Володимирівна
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 49, кв. 19
Ідентифікаційний код: ВН157315
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, неврологія, отоларингологія,
педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Хмельницький, вул. Панаса Мирного, буд. 18/1Б
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/46-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)

95 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СОСНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. Б.Л. СМИРНОВА" СОСНИЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Сосницький р-н, смт Сосниця, вул. Якова
Скиидана, буд. 5/4
Ідентифікаційний код: 38584683
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа
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за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Шаболтасівка, вул.Зарічна, буд. 2
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Кнути, вул.Шевченка, буд. 2
Чернігівська обл., Сосницький р-н, смт. Сосниця, вул. Якова Скидана, буд. 5/4
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Волинка, вул.Розумієнка, буд. 60
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Змітнів, вул.Придеснянська
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Авдіївка, вул.Надточіївська, буд.38а
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Чорнотичі, вул.Шлях
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Бондарівка, вул.Гагаріна, буд. 44/1
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Мале Устя
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с.Соснівка
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Лави, вул.Миру, буд. 188
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Масалаївка, вул.Соціалістична, буд. 4
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Купчичі, вул.Леніна, буд. 10
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Бутівка, вул. 1 Травня, буд. 22/1
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Синютин, вул.Ю.Гагаріна, буд. 9
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Конятин, вул.Ювілейна, буд. 30
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Спаське, вул.Придеснянська
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Якличі, вул.Садова, буд. 15а
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Долинське, вул.Братів Драгунів, буд. 25
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Козляничі, вул.Смирнова, буд. 44
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Рудня
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Велике Устя, вул.Деснянська, буд.60
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Хлоп’яники, вул.Ярмоли, буд. 63
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Кудрівка, вул.М.Желжака, буд. 6Б
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с.Полісся, вул. Лісова, буд. 9
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Вільшане, вул.Шевченка, буд.1А
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Киріївка, вул.Квітка, буд. 14
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Загребелля, вул.Лісова, буд. 30
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Пекарів, вул.Довженка, буд. 41
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/48-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)

96 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗАЛОЗЕЦЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЗАЛОЗЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Зборівський р-н, смт Залізці,
вул. Шевченка, буд. 56
Ідентифікаційний код: 41215331
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Підберізці, вул. Шевченка, буд. 21
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Серетець, вул. Козачевського, буд. 22
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Тернопільська обл., Зборівський р-н, смт Залізці, вул. Шевченка, буд. 56
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Білоголови, вул. Набережна, буд. 8
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Нетерпинці, вул. Грабаса, буд. 3
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Чистопади,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 15
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Тростянець, вул. Центральна, буд. 43А
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Ратищі, вул. Набережна, буд. 37
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Піщане, вул. Центральна, буд. 6
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Гаї-за-Рудою, вул. Гайова, буд. 12
Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Білокриниця, вул. Центральна, буд. 9А
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/49-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 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕЙМОНА" ОСТРИЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с.Остриця,
вул. Емінеску, буд. 45
Ідентифікаційний код: 36749200
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
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Годинівка, вул. Шкільна, буд. 3-а
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Горбова, вул. Головна, буд. 62
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Цурень, вул. Фрунза, буд. 7
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Банчени, вул. Шкільна, буд. 6
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Луковиця, вул. Головна, буд. 7-б
Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Остриця, вул. Емінеску, буд. 45
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/51-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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98 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОЙНИЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ ВОЙНИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ ІФО"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт Войнилів,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 6
Ідентифікаційний код: 41901934
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, неврологія, акушерство і гінекологія, хірургія, стоматологія,
ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка),
ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Павликівка, вул. Миру, буд. 18
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Дубовиця, вул. Гаврилюка, буд. 12
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Слобідка, вул. Шевченка, буд. 6
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Довпотів, вул. Стефаника, буд. 11
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Середня, вул. Івана Франка, буд. 3
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт Войнилів,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 6
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Перевозець, вул. Івана Франка, буд. 25
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/52-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)

99 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Велика Писарівка,
вул. Коцюбинського, буд. 5
Ідентифікаційний код: 02007503
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика сімейна медицина, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, наркологія,
неврологія, неонатологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, терапія,
рентгенологія, стоматологія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, фізіотерапія, хірургія;
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
(операційна), лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична статистика, рентгенологія
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за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Вільне, вул. Сумська, буд. 13
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Стрілецька Пушкарка, вул. Партизанська,
буд. 8
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Спірне, вул. Центральна, буд. 20
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Сидорова Яруга, вул. 8 Березня, буд. 32
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Олександрівка, вул. Київська, буд. 18
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Лукашівка, вул. Центральна, буд. 1
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Їздецьке, вул. Андріанова, буд. 4
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Братениця, вул. Шкільна, буд. 12
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Тарасівка, вул. Сумська, буд. 23
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Попівка, вул. Миру, буд. 1
Сумська обл., Великописарівський р-н, с.Крамчанка, вул. Гагаріна, буд. 64
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Ямне, вул. Сумська, буд. 22
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Солдатське, вул. Моті Гендіна, буд. 2
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Пожня, вул. Заводська, буд. 2
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Добрянське, вул. Гришівка, буд. 4 А
Сумська обл., Великописарівський р-н, селище міського типу Велика Писарівка,
вул.Коцюбинського, буд. 5
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Широкий Берег, вул. Бережанська, буд. 5
Сумська обл., Великописарівський р-н, селище міського типу Велика Писарівка,
вул. Ярослава Мудрого, буд. 10
Сумська обл., Великописарівський р-н, селище міського типу.Кириківка,
вул. Кобзарівка, буд. 29
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Шевченкове, вул. Шевченка, буд. 10
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Розсоші, вул. Центральна, буд. 100
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Дмитрівка, вул. Центральна, буд. 7
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/53-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 "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БАРИШІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Київська обл., Баришівський р-н, смт Баришівка,
вул. Березанська, буд. 9
Ідентифікаційний код: 38467886
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Баришівський р-н, с.Лукаші, вул. Шевченка, буд. 3
Київська обл., Баришівський р-н, с.Лук’янівка, вул. Кирпоноса, буд. 6
Київська обл., Баришівський р-н, с.Перемога, вул. Садова, буд. 4б
Київська обл., Баришівський р-н, с.Садове, вул. Першотравнева, буд. 4а
Київська обл., Баришівський р-н, с.Семенівка, вул. Піщана, буд. 3
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Київська обл., Баришівський р-н, с.Бзів, вул. Свято-Миколаївська, буд. 21
Київська обл., Баришівський р-н, с.Дубове, вул. Арсенєва, буд. 10
Київська обл., Баришівський р-н, с.Борщів, вул. Л.Українки, буд. 8
Київська обл., Баришівський р-н, с.Власівка, вул. Шевченка, буд. 1а
Київська обл., Баришівський р-н, с.Волошинівка, вул. Гагаріна, буд. 16
Київська обл., Баришівський р-н, с.Дернівка, вул. Центральна, буд. 17а
Київська обл., Баришівський р-н, с.Корніївка-1, вул. Свободи, буд. 4
Київська обл., Баришівський р-н, с.Коржі, провул. Шкільний, буд. 2
Київська обл., Баришівський р-н, с.Леляки, вул. Польова, буд. 6
Київська обл., Баришівський р-н, с.Лехнівка, вул. Роговця, буд. 7
Київська обл., Баришівський р-н, с.Масківці, вул. Шевченка, буд. 3
Київська обл., Баришівський р-н, с.Недра, вул. Чорнобильська, буд. 47а
Київська обл., Баришівський р-н, с.Паришків, вул. Голосіївська, буд. 1
Київська обл., Баришівський р-н, с.Пилипче, вул. Шевченка, буд. 6
Київська обл., Баришівський р-н, с.Поділля, вул. Покровська, буд. 64
Київська обл., Баришівський р-н, с.Рудницьке, вул. Київська, буд. 2
Київська обл., Баришівський р-н, с.Сезенків, вул. Центральна, буд. 34
Київська обл., Баришівський р-н, с.Селичівка, вул. Незалежності, буд. 26а
Київська обл., Баришівський р-н, с.Селище, вул. П.Комуни, буд. 17а
Київська обл., Баришівський р-н, с.Хмельовик, вул. Гагаріна, буд. 5б
Київська обл., Баришівський р-н, с.Яблуневе, вул. Зоряна, буд. 3
Київська обл., Баришівський р-н, с.Ярешки, вул. Дружби, буд. 12
Київська обл., Баришівський р-н, с.Корніївка-2, вул. Незалежності, буд. 348
Київська обл., Баришівський р-н, с. Веселинівка, вул. Б.Хмельницького, буд. 39
Київська обл., Баришівський р-н, с.Морозівка, провул. Шкільний, буд. 2
Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул.. Березанська, буд. 9
Київська обл., Баришівський р-н, с.Гостролуччя, вул. Шевченка, буд. 4
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 1312/54-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»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

101 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
НОВОВОДОЛАЗЬКОГО РАЙОНУ" НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага,
вул. Кооперативна, буд. 6
Ідентифікаційний код: 38602768
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Станичне, вул. Шкільна, 3
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Ляшівка, вул. Явдокименко, 10
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Старовірівка, вул. Центральна, 74
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. 2 Старовірівка, вул. Гагаріна, 35
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Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Литовки, вул. Вихорева, 1
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. 3 Старовірівка, вул. Орловська, 135
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Рокитне, вул. Молодіжна, 2
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Дерегівка, вул. Центральна, 6
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Просяне, проспект Московський, 45
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Охоче, вул. Ювілейна, 8
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Парасковія, вул. Зелена, 9
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Мелихівка, вул. Центральна, 7
Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт Бірки, вул. Паркова, 4
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Липкуватівка, площа Доценка, 69
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Караван, вул. Молодіжна,70
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Вільхуватка, вул. Слобожанська, 194
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Ватутіне, вул. Шкільна, 14
Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага, вул. Кооперативна, 6
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Слобожанське, в’їзд Центральний, 7
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Муравлінка, вул. Паркова, 2
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Палатки, пров. Парковий, 1
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.Просяне, вул. Центральна, 2
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. 4 Старовірівка, вул. Перемоги, 7
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 14/1112-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)

102 ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №3 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Олександра Білаша, буд. 10
Ідентифікаційний код: 23550370
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. Олександра Білаша, буд. 10
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 14/1212-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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103 ФОП Шинкаренко Марк Юрійович
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 90, кв. 122
Ідентифікаційний код: 3280803571
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пр-т Московський, 10/12, 1 поверх, літ. А-5
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 15/1112-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 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МИКОЛАЇВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., Миколаївський р-н, смт Миколаївка,
вул. Чкалова, 50-В
Ідентифікаційний код: 01998839
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
загальна практика - сімейна медицина, ендоскопія, анестезіологія, інфекційні хвороби,
клінічна лабораторна діагностика, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія,
психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, хірургія, хірургічна стоматологія,
ультразвукова діагностика, фтизіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: акушерська справа, лабораторна справа (клініка), ортопедична стоматологія,
рентгенологія, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Василівка, вул. Молодіжна, буд. 23
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Новогригорівка, вул. Весела, буд. 76-а
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Веселий Кут, вул. Молодіжна, буд. 9
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Скосарівка, вул. Молодіжна, буд. 19
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Настасіївка, вул. Центральна, буд. 20
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Петрівка, вул. Центральна, буд. 76
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Левадівка, вул. Центральна, буд. 108-б
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Шабельники, вул. Шкільна, буд. 25
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Гвоздівка, вул. Вадима Тарабанова, буд. 21
Одеська обл., Миколаївський р-н, Амба́рів, вул. Перемоги, буд. 15
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Антонюки, вул. Центральна, буд. 49
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Ісаєве, вул. Шкільна, буд. 34
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Новопетрівка, вул. Шкільна, буд. 10-а
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Романівка, вул. Молодіжна, буд. 65
Одеська обл., Миколаївський р-н, смт Миколаївка, вул. Чкалова, буд. 50-В
Одеська обл., Миколаївський р-н, сел. Андрієво-Іванівка, вул. Тилигульська, буд. 76
Одеська обл., Миколаївський р-н, сел. Стрюкове, вул. Олега Кошового буд. 2
Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Уляновка, вул. Центральна, буд. 10
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Одеська обл., Миколаївський р-н, с. Олексіївка, вул. Центральна, буд. 41
Реєстраційне досьє від 15.12.2018 № 15/1812-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 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
НОВГОРОДКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, смт Новгородка,
вул. Криворізька, буд. 37
Ідентифікаційний код: 38542423
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Вершино-Кам´янка, вул. Миру, 1
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, смт.Новгородка, вул. Криворізька, 37
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Просторе, вул. Центральна, 2
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Інгуло-Кам´янка, вул. Шевченка, 5
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Новомиколаївка, вул. Степова, 1
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Спільне, вул. Степова, 10
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Тарасівка, вул. Шевченка, 16а
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Козирівка, вул. Набережна, 16а
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Рибчине, вул. Шевченка, 8
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Велика- Чечеліївка, вул. Перемоги, 1
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Новоандріївка, вул. Молодіжна, 44
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Митрофанівка, вул. Центральна, 4
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Білозерне, вул. Миру, 2
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Ручайки, вул. Перемоги, 2
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Спасове, вул. Зарубіна, 27
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Дубівка, вул. Перемоги, 5
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с. Петрокорбівка, вул. Миру, 1
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Верблюжка, вул. Шкільна,
Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с.Куцівка, вул. Гагаріна, 56
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 16/1112-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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106 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 10" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Академіка Гаркавого, буд. 2
Ідентифікаційний код: 02774496
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
м.Одеса, вул. Юхима Фесенко, буд. 11
м.Одеса, вул. Академіка Гаркавого, буд. 2
Реєстраційне досьє від 13.12.2018 № 16/1312-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРПІНСЬКА
СТОМАТОЛОГІЯ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 38
Ідентифікаційний код: 42265624
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, дитяча
стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 6/2
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 38
Київська обл., м.Ірпінь, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 73
Київська обл., м.Ірпінь, смт Ворзель, вул. Європейська, буд. 4
Київська обл., м.Буча, вул. Польова, буд. 19
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 29
Реєстраційне досьє від 18.12.2018 № 16/1812-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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108 ФОП Ягмур Мохаммед Н.М.
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Володимир-Волинський,
вул. Ковельська, буд. 227, кв. 3
Ідентифікаційний код: 3057625233
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча алергологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, ендокринологія, неврологія, педіатрія,
ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Петра Чаадаєва, буд. 2В, прим. 102
Реєстраційне досьє від 11.12.2018 № 17/1112-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 "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 16" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Гайдара, 1
Ідентифікаційний код: 23987641
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. 1
м.Одеса, вул. Маршала Малиновського, буд. 61-А
Реєстраційне досьє від 17.12.2018 № 1712/01-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)

110 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БАРИШІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Київська обл., Баришівський р-н, смт Баришівка, вул. Київський
шлях, буд. 126
Ідентифікаційний код: 01994379
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, дитячі інфекційні
хвороби, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія,
неонатологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
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патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія, медична психологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська
справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Баришівський р-н, смт Баришівка, вул. Київський шлях, буд. 126
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 18/1212-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)

111 ФОП Жорнова Лариса Миколаївна
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Баха, буд. 67, корпус Г, кв. 12
Ідентифікаційний код: 2404304767
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Лікарняна, буд. 2
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 21/1212-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)

112 ФОП Веренич Денис Сергійович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Бучми, буд. 20А, кв. 88
Ідентифікаційний код: 3003005856
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
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 83/26
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 23/1212-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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113 ФОП Дудука Дмитро Сергійович
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Індустріальний, буд. 13, кв. 10
Ідентифікаційний код: 3388102519
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 119
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 24/1212-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 Ісаєнко Світлана Володимирівна
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий,
вул. Кримська, буд. 7
Ідентифікаційний код: 3252303248
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Полтавський шлях, буд.119
Реєстраційне досьє від 12.12.2018 № 25/1212-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: 114 справ

Заступник Міністра
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