ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
31.01.2019 № 233

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ФОП Стародуб Ярослав Вікторович
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. А.Іванова, буд. 9, кв. 22
Ідентифікаційний код: 3294305254
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Київська, буд. 68А
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 01/2101-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 Гавілей Володимир Олегович
Місцезнаходження: Донецька обл., Покровський р-н, с. Орлівка, вул. Далека,
буд. 72А
Ідентифікаційний код: 3263400536
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Ясинуватський р-н, смт Очеретине, вул. Заводська, буд. 1
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 01/2401-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 44
Ідентифікаційний код: 01993279
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча анестезіологія, дитяча
гастроентерологія, дієтологія, ендоскопія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія,
клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, дитяча неврологія, дитяча
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офтальмологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, рентгенологія,
педіатрія, дитяча стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, дитяча
алергологія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 44
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 02/2101-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

4 ФОП Кузьмін Іванна Степанівна
Місцезнаходження:
Львівська
обл.,
Сокальський
р-н,
смт
Славське,
вул. Шашкевича, буд. 15А
Ідентифікаційний код: 3378804241
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Сколівський р-н, смт Славське, вул. Архангельського, буд. 5, каб.2
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 02/2401-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 Рудих Руслан Віталійович
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, Набережна енергетиків,
буд. 43, кв. 2
Ідентифікаційний код: 2654006631
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю отоларингологія
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, бульвар Шевченка, буд. 2
Реєстраційне досьє від 23.01.2019 № 03/2301-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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6 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
"ЄЛИЗАВЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ПРИМОРСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Приморський р-н, с.Єлизаветівка, вул. Шкільна,
буд. 27
Ідентифікаційний код: 26291294
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Шкільна, буд. 27
Реєстраційне досьє від 23.01.2019 № 04/2301-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

7 ФОП Матюшенко Катерина Миколаївна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Гадяч, пров. Прокоповича, буд. 14
Ідентифікаційний код: 3194812461
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Гадяч, вул. Кіндратенка, буд. 25А
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 04/2401-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 Климов Владислав Вікторович
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Велика Даївська, буд. 40, кв. 408
Ідентифікаційний код: 2991107815
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Робоча, буд. 73, прим. 160
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 05/2101-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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9 ФОП Довгополюк Галина Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Жуковського, буд.10, кв.12
Ідентифікаційний код: 3081106449
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Короленка, буд. 4
Реєстраційне досьє від 23.01.2019 № 05/2301-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 ФОП Леськів Юрій Іванович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Лялька, буд. 18
Ідентифікаційний код: 2458803251
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Лермонтова, буд. 4
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 05/2401-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 ФОП Гром Олег Михайлович
Місцезнаходження: Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Балашівка, вул. Лісна,
буд. 22А
Ідентифікаційний код: 2883022016
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Балашівка, вул. Лісна, буд. 23
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 06/2101-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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12 ФОП Табінський Дмитро Семенович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Коблевська, буд. 38А, кв. 11
Ідентифікаційний код: 3160020533
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю офтальмологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Семена Палія, буд. 108, прим. 102
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 06/2401-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

13 ФОП Давидова Людмила Миколаївна
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Харківська, буд. 58, корпус Б, кв. 75
Ідентифікаційний код: 3261811989
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Суми, вул. Прокоф'єва, буд. 12, прим. 1
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 07/2401-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 ФОП Совранчук Людмила Валеріївна
Місцезнаходження: м.Київ, провулок Артилерійський, буд. 5-Б, кв. 84
Ідентифікаційний код: 2846820782
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Марка Безручка, буд. 25, нежитлове приміщення №79, в літері А
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 08/2401-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 Калинець Степан Озорянович
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Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський, м.Броди, вул. Хроновича, буд. 25
Ідентифікаційний код: 2971911273
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, стоматологія, ортодонтія, хірургічна
стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія, дитяча
анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Менделєєва, буд. 14/2
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 09/2101-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

16 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕРНОПІЛЬСЬКА

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт Великі Бірки,
вул. Грушевського, буд. 51
Ідентифікаційний код: 42588170
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
терапія, неврологія, хірургія, анестезіологія, медицина невідкладних станів, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, педіатрія, рентгенологія, офтальмологія, наркологія,
онкологія, психіатрія, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, ортодонтія, хірургічна
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, інфекційні хвороби,
функціональна діагностика, ендокринологія, дитяча ендокринологія, дерматовенерологія,
гематологія, кардіологія, гастроентерологія, ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія, ультразвукова діагностика, дитяча фтизіатрія, дитяча гінекологія,
проктологія, трансфузіологія, бактеріологія, рефлексотерапія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська справа (операційна),
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа (невідкладні стани), медична
статистика, стоматологія, лабораторна справа (клініка), рентгенологія, ортопедична
стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Тернопіль, вул. Кн.Острозького, буд. 9
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Мишковичі, вул. Надрічна, буд. 26
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт Великі Бірки,
вул. Грушевського, буд. 51
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Великий Глиибочок,
вул. Т.Шевченка, буд. 22
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 09/2401-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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17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОСТРІЛИЩАНСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" НОВОСТРІЛИЩАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, смт Нові Стрілища,
вул. Шевченка, буд. 14
Ідентифікаційний код: 34815103
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Квітневе, вул. 1-го Травня, буд. 41
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Баківці, вул. Львівська, буд. 9
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Бертишів, вул. Гагаріна, буд. 1
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Кнісело, вул. М.Гориня, буд. 2
Львівська обл., Жидачівський р-н, смт Стрілища, вул. Шевченка, буд. 14
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 10/2101-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК
ДИТИНИ "ГІППОКРАТ""
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Рибалка, буд. 9
Ідентифікаційний код: 02001713
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія,
дитяча психіатрія, лікувальна фізкультура, ультразвукова діагностика, функціональна
діагностика, фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Рибалка, буд.9
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 11/2101-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 КОМУНАЛЬНА

УСТАНОВА

ПАНЮТИНСЬКИЙ
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ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Лозова, смт Панютине, вул. Івана Середи,
буд. 10
Ідентифікаційний код: 03189647
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія, психіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Лозова, смт Панютине, вул. І.Середи, буд. 10
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 12/2101-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ
ЦЕНТР"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Малиновського, 4
Ідентифікаційний код: 14086761
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, неонатологія, дитяча офтальмологія, хірургія, ендоскопія, офтальмологія,
неврологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, рентгенологія,
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, терапія,
кардіологія, патологічна анатомія, дитяча патологічна анатомія, фізіотерапія, епідеміологія,
генетика медична, дитяча неврологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), акушерська справа,
медична статистика, лабораторна справа (патологія), лабораторна справа (клініка),
рентгенологія
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 13/2101-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
САХНОВЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Харківська обл., Сахновщинський р-н, смт Сахновщина,
вул. Полтавська, буд. 75
Ідентифікаційний код: 38831532
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа
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за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Новодмитрівка, вул. 1 Травня, буд.2-а
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Огіївка,вул. Пожидаєва, буд.7
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Аполонівка, вул. Шкільна, буд.30
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Бондарівка, вул. Центральна, буд.29
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Великі Бучки, вул. Перемоги, буд.3
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Володимирівка, вул.Миру, буд.34
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Германівка, вул. Ломоносова, буд.42
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Гришівка, вул. Шкільна, буд.16
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Дар-Надежда, вул. Центральна,буд.15-а
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Дубові Гряди, вул. Першотравнева, буд.31
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Костянтинівка, вул. Нижня Набережна, буд.19
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Максимівка, вул. Центральна, буд.19-а
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Лебедівка, вул. Першотравнева, буд.11
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Нова Чернещина, вул. Дружби, буд.85
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Мар`ївка, вул. Мирного, буд.37
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Новомихайлівка, вул. Шкільна, буд.11
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Перемоги, буд.16
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Олійники, пров. Шкільний, буд.5
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Орільське, вул. Шкільна, буд.1
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Степанівка, вул. Перемоги, буд.4
Харківська обл., Сахновщинський р-н, . Сугарівське, вул. Поштова, буд.19
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Тарасівка, вул. Шевченка, буд.5
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Тавежня, вул. Шуліки, буд.60/1
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Тернуватка, вул.Садова, буд.5
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Чорнолозка, вул. Центральна, буд.2
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Шевченкове, вул. Шевченка, буд.40/1
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Надеждине, вул. Перемоги, буд.7-а
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Багата Чернещина, вул. Харківська, буд.3
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Шевченкове, вул. Паркова, буд.5
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Лигівка, вул. Моргуна, буд.30
Харківська обл., Сахновщинський р-н, смт.Сахновщина, вул. Полтавська, буд.75
Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Катеринівка, вул. Кооперативна, буд.5-а
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 14/2101-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
"ОБЛАСНИЙ
ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ
ДИСПАНСЕР"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Тобольська, буд. 63
Ідентифікаційний код: 02010190
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, лікувальна фізкультура і
спортивна медицина, лікувальна фізкультура, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика;
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа (клініка)
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за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Тобольська, буд. 65
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 15/2101-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 КОМУНАЛЬНИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ
РАДИ

ЗАКЛАД
"УРВЕНСЬКИЙ
ІНТЕРНАТ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

Місцезнаходження: Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с.Урвенна, вул. Замкова, буд.
53А
Ідентифікаційний код: 03189297
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, психіатрія,
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Урвенна, вул. Замкова, буд. 53А
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 18/2101-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 ФОП Ноговська Алла Анатоліївна
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Свидівок, вул. Прокопівська,
буд.25
Ідентифікаційний код: 2558514870
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ендокринологія
за місцем провадження діяльності
м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 61
Реєстраційне досьє від 18.01.2019 № 1801/01-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)

25 ФОП Альчук Надія Іванівна

11
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Незалежності, буд. 197
Ідентифікаційний код: 2012026065
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Ентузіастів, буд. 24
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 19/2101-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)

26 ФОП Дворянська Оксана Миколаївна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Гнатюка, буд.20/22, кв.5
Ідентифікаційний код: 2828314169
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. І. Огієнка, буд. 14, кв. 2
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 20/2101-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 М'ясоїд Олександр Миколайович
Місцезнаходження: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка,
вул. Великотирнівська, буд.37, кв.6
Ідентифікаційний код: 3176312075
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Карлівський р-н, м.Карлівка, вул. Полтавський шлях, буд. 62/2
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 21/2101-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 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО
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"ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Ближня, буд. 31
Ідентифікаційний код: 37899736
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, хірургія, акушерство і гінекологія, неврологія, офтальмологія, отоларингологія,
педіатрія, дитяча хірургія, дитяча отоларингологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста
з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа
(клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Данила Галицького, буд. 12
м.Дніпро, вул. Ближня, буд. 31
м.Дніпро, просп. Івана Мазепи, буд. 37
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 2101/01-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)

29 ФОП Янюк Людмила Павлівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, проспект Відродження, буд. 14Б, кв. 22
Ідентифікаційний код: 2317521928
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю пульмонологія, терапія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13, каб. 112
Реєстраційне досьє від 21.01.2019 № 2101/04-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)

30 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ " ДОМАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка,
вул. Пирогова, буд. 6
Ідентифікаційний код: 38357572
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
медична статистика, сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Цвіткове, вул. Механізаторів, буд. 1 а
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Широкі Криниці, вул. Молодіжна, буд. 36
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Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Щасливка, вул.Шляхова, буд. 21 а
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Царедарівка, вул. Січових Стрільців, буд. 8
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Вікторівка, вул. Шевченка, буд. 52
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Мар’ївка, вул. Первомайська, буд. 42
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Володимирівка, вул. Євгена Кравченка, буд.15
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Володимирівка, вул. Шевченка, буд.21 а
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Акмечетські Ставки, вул. Спеціалістів, буд. 1 а
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Забари, вул. Гранітна, буд. 24
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Суха Балка, вул. Центральна, буд. 6
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Петропавлівка, вул. Шкільна, буд. 8/2
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Олександродар, вул. Центральна, буд. 3
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Шевченка, буд. 38
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Лідіївка, вул. Садова, буд. 16
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Копані, вул. Степова, буд. 15
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Козубівка, вул. Шкільна, буд. 20
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Коштово, вул. Тиха, буд. 2 в
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Кузнецово, вул. Ветеранів праці, буд. 1 а
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Зелений Яр, вул. Шевченка, буд. 4/4
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Анетівка, вул. Центральна, буд. 12
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Виноградний Сад, вул. Набережна, буд.70
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Олександрівка, вул. Тиха, буд. 2
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Прибужжя, вул. Соборна, буд.51
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Мостове, пров. Першотравневий, буд.13
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Зброшкове, вул. Нижня, буд. 28
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Маринівка, вул. Соборна, буд.39
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Богданівка,
вул. Костянтина Острозького, буд.36 а
Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Антонівка, вул. Гагаріна, буд. 5
Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Пирогова, буд. 6
Реєстраційне досьє від 22.01.2019 № 2201/01-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)

31 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СТУДЕНТСЬКА ПОЛІКЛІНІКА" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Семинарська, 7
Ідентифікаційний код: 02774579
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, неврологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія,
офтальмологія, ендоскопія, отоларингологія, інфекційні хвороби, хірургія, терапевтична
стоматологія, гастроентерологія, кардіологія, функціональна діагностика, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, клінічна лабораторна діагностика, психотерапія, спортивна медицина,
рентгенологія, урологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Довженко, буд. 9А
м.Одеса, вул. Семінарська, буд. 7

14
м.Одеса, вул. Академічна, буд. 9
м.Одеса, вул. Канатна, буд. 106
Реєстраційне досьє від 22.01.2019 № 2201/02-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)

32 ФОП Маріненко Валентина Іванівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Львівська, буд. 22, кв. 30
Ідентифікаційний код: 1703121022
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 10А, корп. 4, прим. 106
Реєстраційне досьє від 22.01.2019 № 2201/03-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)

33 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДАВИДІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОТГ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Давидів, вул. Галицька,
буд. 4А
Ідентифікаційний код: 41180990
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, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Пасіки-Зубрицькі, вул. Л.Українки, буд. 70
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Черепин, вул. Шевченка, буд. 9а
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Чишки, вул. Шевченка, буд. 211
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Давидів, вул. Галицька, буд. 4а
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Виннички, вул. Центральна, буд. 26
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Кротошин, вул. Кн.Ольги, буд. 42а
Реєстраційне досьє від 22.01.2019 № 2201/04-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)
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34 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ МІСЬКЕ
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул.Семашко, буд.9
Ідентифікаційний код: 23577802
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, патологічна анатомія, дитяча
патологічна анатомія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лабораторна справа (патологія)
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Семашка, буд. 9
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/01-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)

35 ФОП Уніят Юлія Володимирівна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великі Гаї,
вул. Л. Українки, буд.1
Ідентифікаційний код: 3504801504
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Тернопіль, вул. Живова, буд. 7
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/02-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)

36 ФОП Даниш Дмитро Романович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Іллінці,
вул. Черемшин, буд. 77
Ідентифікаційний код: 3103716054
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, смт Заболотів, вул. Б.Хмельницького,
буд. 10
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/03-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»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

37 ФОП Лендєл Галина Володимирівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Єлизавети Королеви,
буд. 30, кв. 1
Ідентифікаційний код: 3004600926
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Росвигівська, буд.7А, приміщення 47
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/04-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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР
ІМЕНІ
ВІКТОРА ПОЛІЩУКА" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. 16 Липня, 36
Ідентифікаційний код: 13972414
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, дерматовенерологія,
хірургія, кардіологія, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, дитяча офтальмологія, педіатрія, пульмонологія, ревматологія,
рентгенологія, рефлексотерапія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, дитяча гінекологія, функціональна діагностика, клінічна імунологія,
імунологія, алергологія, генетика медична, генетика лабораторна, нейрохірургія, клінічна
лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, клінічна біохімія, лікувальна
фізкультура, спортивна медицина, дитяча неврологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),
рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Рівне, вул. 16 Липня, буд. 36
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/05-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)

39 ФОП Гульпе Ірина Георгіївна

17
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця,
вул. Центральна, буд. 7
Ідентифікаційний код: 2998422006
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт. Кельменці, вул. Бесарабська, буд. 39
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/06-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)

40 ФОП Лигирда Наталія Федорівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 17/11, корпус 1, кв. 14
Ідентифікаційний код: 2668411629
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, онкогінекологія, ультразвукова діагностика,
онкохірургія, урологія, ендокринологія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Касіяна, буд. 2/1, група приміщень №380
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/08-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)

41 ФОП Пешко Петро Михайлович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бахмацька, буд. 10, кв. 13
Ідентифікаційний код: 2954609493
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедія і травматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 106А, прим. 105
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/10-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)

42 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО

18

"СТАРОБІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,
вул. Слобожанська, буд. 21
Ідентифікаційний код: 38325425
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
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Шпотине, вул. Центральна, буд. 20
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Проказине, вул. Шкільна, буд. 4
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Титарівка, вул. Шкільна, буд. 16а
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Малохатка, вул.Центральна, буд.4
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Курячівка, вул. Центральна, буд. 58
Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Слобожанська, буд. 21, 22а
Луганська обл., Старобільський р-н, с.Садки, вул. Миру, 47/1
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Проїждже, вул. Центральна, буд. 44а
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Новоборове, вул. Аграрна, буд. 49
Луганська обл., Старобільський р-н, с.Нижньопокровка, вул.Садова, буд. 22
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Вишневе, вул. Новобудівельна, буд.10
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Бондареве, вул. Центральна, буд. 76а
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Байдівка, вул. Красна, буд. 4а
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Підгорівка, вул. Чкалова, буд. 64б
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Новоселівка, вул. Горького, буд. 19а
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Веселе, вул. Трудова, буд. 8а
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Чмирівка, вул. Запорізька, буд. 11/1
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Світле, вул.Центральна, буд. 1
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Хворостянівка, вул. Миру, буд.11
Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Набережна, буд. 20
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Лиман, вул. Шкільна, буд. 1в
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Верхня Покровка, вул. Центральна, буд. 14
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Шульгинка, вул. Центральна, буд. 12к
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Половинкине, пл. Дружби, буд. 17а
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Бутове, вул. Чернишевського, буд. 11б
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Калмиківка, вул. Аграрна, буд. 25
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Лозовівка, вул. Миру, буд. 98
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/11-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)
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43 ФОП Голота Марія Юріївна
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Наконечне Перше, вул. Лесі
Українки, буд. 6
Ідентифікаційний код: 3419611188
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, буд. 13
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/12-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)

44 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"СТАРОКОЗАЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

ПІДПРИЄМСТВО

Місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче,
вул. Лікарняна, буд. 1
Ідентифікаційний код: 02007650
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, кардіологія, неврологія, офтальмологія, педіатрія, рентгенологія,
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче, вул. Лікарня, буд. 1
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

45 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ № 1" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Столярова, буд. 12
Ідентифікаційний код: 37899872
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, неврологія, отоларингологія,
офтальмологія, хірургія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 29
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м.Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, буд. 19
м.Дніпро, вул. Новосільна, буд. 7
м.Дніпро, вул. Столярова, буд. 12
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/14-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 1" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"ДИТЯЧА

Місцезнаходження: м.Одеса, вул.Краснослобідська, 36
Ідентифікаційний код: 02774668
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія,
дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча кардіоревматологія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Краснослобідська, буд.6
м.Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд.54
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/15-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 ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП"

"ПОЛТАВСЬКИЙ

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 17
Ідентифікаційний код: 00373907
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. Маршала Бірюзова, буд. 17
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/17-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)

48 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
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ДОПОМОГИ № 5" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 111
Ідентифікаційний код: 37899694
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, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Прияружна, буд. 61
м.Дніпро, вул. Моніторна, буд. 2
м.Дніпро, житловий масив Червоний Камінь, буд. 10
м.Дніпро, вул. Квітки Основ'яненко, буд. 14
м.Дніпро, вул. Доблесна, буд. 217
м.Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 111
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/18-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 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА БУША"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мілютенка, буд. 29
Ідентифікаційний код: 42714153
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, наркологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Мілютенка, буд. 29, прим. №35,36,37,38
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/19-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)

50 ФОП Шиян Юлія Олександрівна
Місцезнаходження: м.Київ, аул. Платона Майбороди, буд. 21, кв. 64
Ідентифікаційний код: 3350201326
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Голосіївський, буд. 68, група приміщень №251
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/20-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)

51 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛИПОВЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЛИПОВЕЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Липовецький р-н, м.Липовець, вул. Пирогова,
буд. 9
Ідентифікаційний код: 01982577
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, дитяча хірургія,
трансфузіологія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, акушерство і
гінекологія, урологія, терапія, підліткова терапія, ендокринологія, фтизіатрія, стоматологія,
інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, наркологія, психіатрія, отоларингологія, дитяча отоларингологія,
дерматовенерологія, неврологія, педіатрія, неонатологія, ультразвукова діагностика,
клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія, рентгенологія, анестезіологія, ендоскопія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, медицина невідкладних станів, медицина
невідкладних станів; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна), акушерська справа, лабораторна
справа (клініка), рентгенологія, стоматологія, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, вул. Пирогова, буд.9
Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Нова Прилука, вул. Першотравнева, буд.4
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/21-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

52 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛЕБЕДИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ ЛІКАРЯ
К.О.ЗІЛЬБЕРНИКА" ЛЕБЕДИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Лебединський р-н, с.Михайлівка, вул. Трихліба, буд.
28
Ідентифікаційний код: 02007555
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія,
дитяча ендокринологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча
стоматологія, дитячі інфекційні хвороби, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, організація і управління охороною
здоров'я, ортопедія і травматологія, ортопедична стоматологія, отоларингологія,
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, професійна патологія,
психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
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акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лабораторна
справа (патологія), лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), медична
статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), стоматологія
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Малий Вистороп, вул. Рибалка, буд. 29
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Пристайлове, вул. Шкільна, буд. 5
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Великий Вистороп, вул. Бережна, буд. 18
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Голубівка, вул. Молодіжна, буд. 4
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Бишкінь, вул. Будівельна, буд. 10
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Московський Бобрик, вул.Гагаріна, буд. 9
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Боровенька, вул. Шевченка, буд. 11
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Павленкове, вул. Ковальська, буд. 2
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Будилка, вул. Миру, буд. 32
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Підопригори, вул. Центральна, буд. 2а
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Ворожба, вул. Партизанська, буд. 23
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Штепівка, вул. Роменська, буд. 36
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Кам'яне, вул. Дворянська, буд. 1
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Михайлівка, вул. Трихліба, буд. 28
Сумська обл., м.Лебедин, вул. Першогвардійська, буд. 19
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Василівка, вул. Полтавська, буд. 1а
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Олександрівка, вул. Шевченка, буд. 39
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Токарі, вул. Санаторна, буд. 86
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Куданівка, вул. Бішкінська, буд. 16
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Боброве, вул. Миру, буд. 49
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Ляшки, вул. Молодіжна, буд. 52
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Калюжне, вул. Центральна, буд. 37
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Першотравневе, вул. Байдужого, буд. 1
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Червлене, вул. Першотравнева, буд. 14
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Даценківка, вул. Даценківська, буд. 53
Сумська обл., м.Лебедин, вул. Першогвардійська, буд. 17
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Катеринівка, вул. Інтернаціональна, буд. 1
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Куличка, вул. Центральна, буд. 1
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Дмитрівка, вул. Шевченка, буд. 1
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Гринцеве, вул. Садова, буд. 22
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Рябушки, вул.Миру, буд. 285
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Сіробабине, вул. Новоселівська, буд. 9а
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Курган, вул. Центральна, буд. 14
Сумська обл., Лебединський р-н, с. Межиріч, вул. Центральна, буд. 12
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/22-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)

53 КОМУНАЛЬНЕ

НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО
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"ВАРВИНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ВАРВИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Варвинський р-н, смт Варва, вул. 9 Травня,
буд. 2А
Ідентифікаційний код: 40704747
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Дащенки, вул. Лесі Українки, буд. 33
Чернігівська обл., Варвинський р-н, смт Варва, вул. 9 Травня,буд. 2А
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Озеряни, вул. Українська, буд. 72
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Журавка, вул. Першотравнева, буд. 6А
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Антонівка, вул. Ковалівська, буд. 3
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Гнідинці, вул. Незалежності, буд. 38
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Калиновиця, вул. Жовтнева, буд. 20
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Кулишівка, вул. Степова, буд. 34
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Кухарка, вул. Центральна, буд. 19
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Макіївка, вул. Удайська, буд. 6
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Мармизівка, вул. Васюка, буд. 21
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Остапівка, вул. Шевченка, буд. 3
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Світличне, вул. Кільцева, буд. 6
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Брагинці, вул. Миру, буд. 27
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Леляки, вул. Жовтнева, буд. 2
Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Богдани, вул. Шлях, буд. 5А
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/23-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 КОМУНАЛЬНЕ
"КРИЖОПІЛЬСЬКА
ЛІКУВАННЯ"

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ОКРУЖНА
ЛІКАРНЯ

ПІДПРИЄМСТВО
ІНТЕНСИВНОГО

Місцезнаходження: Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт Крижопіль,
вул. Данила Нечая, буд. 10
Ідентифікаційний код: 01982560
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, нейрохірургія,
неонатологія, організація і управління охороною здоров'я, онкологія, ортопедія і
травматологія, ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна
анатомія, педіатрія, психіатрія, пульмонологія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, фтизіатрія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, лабораторна справа
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(клініка), лабораторна справа (патологія), лабораторна справа (гігієна), лікувальна справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), медична статистика, рентгенологія, сестринська
справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт Крижопіль, вул. Данила Нечая, буд. 10
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/24-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

55 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРЕЗІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БЕРЕЗІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Больнична,
буд. 6
Ідентифікаційний код: 01998650
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю
акушерство і
гінекологія,
анестезіологія,
дитяча
фтизіатрія,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів,
трансфузіологія, медична психологія, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія,
організація і управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія,
рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, фтизіатрія, хірургічна стоматологія, хірургія, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна
справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), акушерська
справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Больнична, буд. 6
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

56 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ
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ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Морозна, буд. 31 А
Ідентифікаційний код: 25232763
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика сімейна медицина, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія,
отоларингологія, онкологія, офтальмологія, терапія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, урологія, хірургія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Морозна, буд.31 А
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КИРИКІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка,
провулок Правдинський, буд. 38
Ідентифікаційний код: 41158200
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
лікувальна справа, акушерська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Іванівка, вул. Центральна, буд.136
Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Правдинський, буд. 38
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Катанське, вул. Шевченка, буд.2
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Вищевеселе, вул. Набережна, буд.1
Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Рябина, вул. Шевченка, буд.7
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/27-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)
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58 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КРИНИЧАНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Кринички,
вул. Героїв Чорнобиля, буд. 22
Ідентифікаційний код: 37516942
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Світлогірське, вул. Сонячна, буд. 27
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Кринички,
вул. Героїв Чорнобиля, буд. 22
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Адамівка, вул. Медична, буд. 1
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище Кудашівка, вул. Медична, буд. 1
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Затишне, вул. Центральна, буд. 37
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Новоселівка, вул. Нова, буд. 12
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Промінь, вул. Кооперативна, буд. 6
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Гуляйполе, вул. Центральна, буд. 2
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Семенівка, вул. Миронівська, буд. 24
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Червоноіванівка, вул. Центральна, буд. 5
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Малософіївка, вул. Центральна, буд. 1
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Вітрівка, вул. Нова, буд. 1
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Теплівка, вул. Центральна, буд. 1/А
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Зоря, вул. Лесі Українки, буд. 16
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Бикове, вул. Шкільна, буд. 16
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Преображенка, вул. Центральна, буд. 36
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Катеринопіль, вул. Шкільна, буд. 2
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/28-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)

59 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ГАДЯЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
РАЙОННОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
ЛІКАРНЯ" ГАДЯЦЬКОЇ

Місцезнаходження: Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Лохвицька, буд. 1
Ідентифікаційний код: 01999218
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, вірусологія,
дерматовенерологія,
дитяча
психіатрія,
дитяча
отоларингологія,
ендоскопія,
ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія,
неонатологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія,
ортопедія і травматологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія,
рентгенологія, стоматологія, трансфузіологія, терапія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія,
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урологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),
акушерська справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія, ортопедична
стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Гадяч, вул. Лохвицька, буд. 1
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/29-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)

60 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ
(МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ" ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт Вороніж, вул. НовгородСіверська, буд. 33
Ідентифікаційний код: 37078161
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Ковтунове, вул. Суворова, буд. 5
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Лушники, вул. Толстого, буд. 12
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Вовна, вул. Нова, буд. 6
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Собичеве, провулок Молодіжний, буд. 1
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Пирогівка, вул. Миру, буд. 55
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Каліївка, вул. Садова, буд. 16
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Погребки, вул. Цибенка, буд. 48
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Гукове, вул. П.Куліша, буд. 2
Сумська обл., Шосткинський р-н, Вороніж, вулиця Новгород - Сіверська, будинок 33
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Собич, вул. Молодіжна, буд. 2
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Макове, вул. Гагаріна, буд. 2
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Тиманівка, вул. Перемоги, буд. 4
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Гамаліївка, вул. Польова, буд. 6 А
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Миронівка, вул. Перемоги, буд. 53
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Богданівка, вул. Молодіжна, буд. 2
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Клишки, вул. Бойко, буд. 9
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Глазове, вул. Центральна, буд. 1
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Дібрівка, вул. Першотравнева, буд. 64
Сумська обл., Шосткинський р-н, смт Вороніж, вул. Дорошенківська, буд. 19 А
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Івот, вул. Садова, буд. 9
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Чапліївка, вул. Садова, буд. 12
Реєстраційне досьє від 24.01.2019 № 2401/30-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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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)

Всього: 60 справ

Заступник Міністра

Бондар В.Є. 200 08 17

Роман ІЛИК

