ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
14.02.2019 № 330

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ФОП Кулікова Людмила Василівна
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 29, корп. В, кв. 33
Ідентифікаційний код: 2855513524
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, офтальмологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Генуезька, буд. 24Д, корп. 2
Реєстраційне досьє від 01.02.2019 № 01/0102-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Ляхова Ольга Костянтинівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Ахсарова, буд. 4/6Б, кв. 41
Ідентифікаційний код: 3180110903
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Кушнарьова Є.П., буд. 1-А
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 01/0602-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 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 спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Житомир, вул. Гагаріна, буд. 47
Реєстраційне досьє від 11.02.2019 № 01/1102-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)

4 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПЕРЕЧИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м. Перечин,
вул. Маяковського, буд.1, кв.1
Ідентифікаційний код: 33142086
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Перечинський р-н, м. Перечин, вул. Будівельників, буд. 10
Реєстраційне досьє від 01.02.2019 № 0102/04-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)

5 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3043 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Нетішин
Ідентифікаційний код: 08803690
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., м.Нетішин, вул. Енергетиків, буд. 20 (промислова зона, військова
частина, будівля 2)
Реєстраційне досьє від 01.02.2019 № 0102/05-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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6 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГОРОХІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ГОРОХІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Паркова, 22
Ідентифікаційний код: 01982896
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія,
організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, терапія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика,
хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська
справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), медична статистика,
рентгенологія, сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Паркова, буд. 22
Реєстраційне досьє від 04.02.2019 № 02/0402-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Наконечна Марія Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Миколаїв, просп. Центральний, буд. 158, кв. 46
Ідентифікаційний код: 3379808363
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Миколаїв, вул. Садова, буд. 15, офіс 39
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 02/0502-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Мельнічук Роман Володимирович
Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, с.Борочиче, вул. Набережна,
буд. 5
Ідентифікаційний код: 3246018753
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Ківерцівський р-н, м.Ківерці, пров. Привокзальний, буд. 5Б
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 03/0502-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)

9 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОСАНЖАРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари,
вул. Шевченка, буд. 51/49
Ідентифікаційний код: 37464470
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Попове, вул. Центральна, буд. 57
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Богданівка, вул. Трудова, буд. 2
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Варварівка, вул. Лейтенанта Чередняка,
буд. 35
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Кустолове, вул. Степана Деркача, буд. 3
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Мар’янівка, вул. Центральна, буд. 13б
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Дубина, вул. Центральна, буд. 28б
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Дудкин Гай, вул. Правди, буд. 16
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Пристанційне, вул. Миру, буд. 2
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Супротивна Балка, вул. Яблунева, буд. 1/2
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Козуби, вул. Шевченка, буд. 30
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Пасічне, пров. Лікарняний , буд. 3
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Кунцеве, вул. Центральна, буд. 69/2
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Малі Солонці, вул. Садова, буд. 17
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Пологи, вул. Козки І.Ф., буд. 61а
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Великий Кобелячок, вул. Медична, буд. 3
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Андріївка, вул. Центральна, буд. 4а
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Соколова Балка, пров. Спортивний,
буд. 1а
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Стовбина Долина, вул. Покровська,
буд. 11
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Малий Кобелячок, вул. Миру, буд. 2
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Драбинівка, вул. Дружби, буд. 24
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Руденківка, вул. Чкалова, буд. 4а
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Судівка, вул. Степового, буд. 12
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул. Шевченка, 51/49
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Крута Балка, вул. Гагаріна, буд. 33
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Мала Перещепина, вул. Клименка, буд. 5
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Нехвороща, вул. Корчукова, буд. 12
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Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Маячка, вул. Центральна, буд. 3
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Клюсівка, вул. Центральна, буд. 50а
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Шедієве, вул. Шевченка, буд. 11а
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Великі Солонці, вул. Першотравнева,
буд. 2/3
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Пологи Низ, вул. Горбенка, буд. 1
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Галущина Гребля, площа Миру, буд.3
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Мушина Гребля, пров. Колгоспний, буд. 1
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Суха Маячка, вул. Центральна, буд. 43
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Зачепилівка, вул. Шкільна, буд. 2
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Забрідки, вул. Перемоги, буд. 10
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Лелюхівка, вул. Жовтнева, буд. 33
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Полузір’я, вул. Соборності, буд. 21
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Старі Санжари, пров. Молодіжний, буд. 3
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 03/0602-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13
Ідентифікаційний код: 01982985
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
ендоскопія, епідеміологія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна
лабораторна діагностика, комбустіологія, лікувальна фізкультура, неврологія,
нейрохірургія, нефрологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна
справа (гігієна),
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Нововолинськ, просп. Перемоги, буд. 7
Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м.Камінь-Каширський, вул. Шевченка,
буд. 43
Волинська обл., Любомльський р-н, м.Любомль, вул. Брестська, буд. 70
Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Газіна, буд. 64
Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Незалежності, буд. 1
Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13
Реєстраційне досьє від 04.02.2019 № 04/0402-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 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)

11 ФОП Стащук Світлана Йосипівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Лабораторна,
буд. 7
Ідентифікаційний код: 2378704433
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Данила Галицького, буд. 22
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 04/0502-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРБА
МЕДІКАЛ"
Місцезнаходження: м.Суми, просп. Михайла Лушпи, буд. 31А
Ідентифікаційний код: 42581023
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, проктологія,
онкохірургія, дерматовенерологія, анестезіологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Суми, просп. Михайла Лушпи, буд. 31А
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 04/0602-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЖЕРОН"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 67
Ідентифікаційний код: 38663068
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, дерматовенерологія,
хірургія, анестезіологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Вишгородська, буд. 67
Реєстраційне досьє від 04.02.2019 № 0402/01-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)

14 ФОП Богдан Ольга Володимирівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Волинська, буд. 9-А, кв. 47
Ідентифікаційний код: 2871808642
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. М.Голего, буд. 5, оф. 504
Реєстраційне досьє від 04.02.2019 № 0402/04-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)

15 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №10" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул.20-річчя Перемоги, буд. 12
Ідентифікаційний код: 37899708
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), медична статистика, сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Чаплинська, буд. 96
м.Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 32
м.Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, буд. 12
м.Дніпро, вул. Липнева, буд. 30
м.Дніпро, вул. Іларіонівська, буд. 9
Реєстраційне досьє від 04.02.2019 № 0402/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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16 ФОП Тагирця Вадим Георгійович
Місцезнаходження: м.Одеса, просп. Маршала Жукова, буд. 26, кв. 54
Ідентифікаційний код: 3065310055
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Спортивна, буд. 10К
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 05/0502-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, смт Нижні Сірогози,
вул. Таврійська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 37949226
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика, акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Степне, вул. Північна, буд. 8
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Донцове, вул. Степова, буд. 29
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Нижні Торгаї, вул. Центральна, буд. 64
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Першопокровка, вул. Миру, буд. 1
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Верби, вул. Зелена, буд. 1
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Анатолівка, вул. Молодіжна, буд. 12
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Верхні Сірогози,вул. Молодіжна, буд. 2
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Братське, вул. Дружби, буд. 8
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Заповітне, вул. Перемоги, буд. 19
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Зернове, вул. Північна, буд. 21
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Партизани, вул. Новосільна, буд. 36
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Новоолександрівка, вул. Центральна,
буд. 55
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Верхні Торгаї, вул. Таврійська, буд. 20
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Вільне, вул. Центральна, буд. 11
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Змагання, вул. Центральна, буд. 9
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Дем’янівка, вул.Таврійська, буд. 11
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Новопетрівка, вул. Садова, буд. 15
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Степне, вул. Таврійська, буд. 12
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, смт Нижні Сірогози, вул. Таврійська, буд. 1
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Сірогози, вул. Елеваторна, буд. 3
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 0502/01-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)

18 ФОП Кругляк Юліана Григорівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське,
вул. Зенітна, буд. 3, кв. 47
Ідентифікаційний код: 3006706803
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Луганська обл., м.Лисичанськ, просп. Перемоги, буд. 143/20
Реєстраційне досьє від 04.02.2019 № 06/0402-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Стасій Ігор Віталійович
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Кохановського, буд. 5, кв. 11
Ідентифікаційний код: 3046816311
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Чернівці, вул. Заньковецької Марії, буд. 16, нежитлове приміщення № 2-1-2-5
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 06/0502-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН
КУЛ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 213
Ідентифікаційний код: 40469992
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

м.Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 213
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 06/0702-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)

21 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА"
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Конотоп, вул. Миколи Амосова, буд. 5
Ідентифікаційний код: 02007532
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча гінекологія, акушерство
і гінекологія, генетика медична, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча
неврологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча імунологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
психіатрія, дитяча стоматологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, дитяча ендокринологія,
дитяча офтальмологія, дитяча фтизіатрія, ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія,
загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, спортивна
медицина, неврологія, нефрологія, онкологія, онкогінекологія, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, стоматологія, офтальмологія,
педіатрія, проктологія, психіатрія, пульмонологія, професійна патологія, ревматологія,
терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, анестезіологія,
бактеріологія, дієтологія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неонатологія,
онкохірургія, патологічна анатомія, рентгенологія, фтизіатрія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), ортопедична стоматологія, медична
статистика, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа
(патологія), санологія, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 53
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Калинівка, вул. Депутатська, буд. 5/2
Сумська обл., Конотопський р-н, с.Підлипне, вул. Майдан Революції, буд. 21
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Соборна, буд. 25
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Металістів, буд. 10
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 140
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Миколи Амосова, буд. 20
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Миколи Амосова, буд. 14
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Миколи Амосова, буд. 9
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Миколи Амосова, буд. 7а
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Миколи Амосова, буд. 7
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Миколи Амосова, буд. 5
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Миколи Амосова, буд. 3
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 51
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Рябошапка, буд. 32
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 0602/01-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)

22 ФОП Іваніцький Мирон Орестович
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Корналовичі,
вул. Грушевського, буд. 10
Ідентифікаційний код: 3335306597
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Самбірський р-н, с.Корналовичи, вул. Грушевського, буд. 2
Львівська обл., Самбірський р-н, м.Новий Калинів, пл. Авіалінії, буд. 2
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 0602/02-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)

23 ФОП Ридчук Орест Петрович
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Горбанчука, буд. 7, кв. 27
Ідентифікаційний код: 3397317175
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Хмельницький, просп. Миру, буд. 90/1
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 0602/03-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)

24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА
МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 7" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул.Старопортофранківська, буд.46
Ідентифікаційний код: 01998940
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча
ендокринологія, дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, дитяча отоларингологія, дитячі
інфекційні хвороби, дитяча хірургія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
кардіоревматологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
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рентгенологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Юхима Фесенка, буд. 11
м.Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 46
м.Одеса, вул. Тираспольське шосе, буд. 4
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 0602/04-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)

25 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДАР'Я"
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Скворцова, буд.240
Ідентифікаційний код: 39043770
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, неврологія,
кардіологія, отоларингологія, психотерапія, фізіотерапія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Запорізька обл., Приморський р-н, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 43
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 0602/05-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)

26 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "БЕБІХЕЛС"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 8Б
Ідентифікаційний код: 41593677
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
онкогінекологія, урологія, онкологія, загальна практика - сімейна медицина, терапія,
ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика, патологічна анатомія,
лабораторна імунологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія)
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 0602/07-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»

13
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

27 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БОРЩІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" БОРЩІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Борщівський р-н, м. Борщів, вул. Степана
Бандери, буд. 108
Ідентифікаційний код: 38232032
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа, акушерська справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Кривче
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Глибочок
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Шупарка
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Завалля
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Панівці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Залісся
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Іване-Пусте
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Пищатинці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Стрілківці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Королівка
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Гермаківка
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Худіївці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Верхняківці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Дубівка
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Бурдяківці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Тулин
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Шишківці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Сапогів
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Висічка
Тернопільська обл., Борщівський р-н, селище Цукровий Завод, вул. Л.Курбаса, буд. 9а
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Ланівці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Мушкатівка
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Вовківці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, м.Борщів, вул. С.Бандери, буд. 108
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Бабинці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Пеньки
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Пилипче
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Цигана
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Сков'ятин

Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 0602/09-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)

14

28 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТУЧИНСЬКИЙ
ПАНСІОНАТ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ГЕРІАТРИЧНИЙ

Місцезнаходження: Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Тучин, вул. Шевченка, буд. 8
Ідентифікаційний код: 25316508
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, геріатрія, стоматологія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Тучин, вул. Шевченка, буд. 8
Реєстраційне досьє від 06.02.2019 № 0602/11-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)

29 ФОП Приходько Сергій Олександович
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Ватутіна, буд.72А
Ідентифікаційний код: 3243817818
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд. 75
Реєстраційне досьє від 04.02.2019 № 07/0402-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕД ПАЛАС"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Львівська обл., м.Трускавець, бульвар Ю.Дрогобича, буд. 3
Ідентифікаційний код: 42713381
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, алергологія, гастроентерологія, дієтологія, дерматовенерологія, дитяча
отоларингологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна
медицина, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, медицина
невідкладних станів, неврологія, народна та нетрадиційна медицина, отоларингологія,
офтальмологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, проктологія, психіатрія, педіатрія,
рентгенологія, терапія, урологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія

15

за місцем провадження діяльності

Львівська обл., м.Трускавець, бульвар Ю.Дрогобича, буд.3, літера Б
Львівська обл., м.Трускавець, бульвар Ю.Дрогобича, буд.3
Львівська обл., м.Трускавець, вул. Суховоля, буд. 33
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/03-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)

31 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ АФАНАСІЯ І
ОЛЬГИ ТРОПІНИХ" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Комарова, буд. 2
Ідентифікаційний код: 02004120
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, хірургія, отоларингологія, офтальмологія, ортопедія і травматологія,
неврологія, ендокринологія, пульмонологія, кардіологія, гастроентерологія, ревматологія,
урологія, онкохірургія, акушерство і гінекологія, інфекційні хвороби, нефрологія,
стоматологія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, дерматовенерологія,
ендоскопія, педіатрія, неонатологія, патологічна анатомія, анестезіологія, функціональна
діагностика, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, дитяча хірургія, дитяча
офтальмологія, дитяча гінекологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча ендокринологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча
гастроентерологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча нефрологія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія,
лабораторна справа (клініка), акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика,
сестринська справа (операційна), лабораторна справа (патологія)
за місцем провадження діяльності

м.Херсон, просп. Будівельників, буд. 20
м.Херсон, вул. Комарова, буд. 2
м.Херсон, сел.Зимівник, вул. Степова, буд. 17
м.Херсон, смт Комишани, вул. Нижня, буд. 85
м.Херсон, проїзд Береговий, буд. 3
м.Херсон, сел. Приозерне, вул. Центральна садиба, буд. 10
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/04-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)

16

32 ФОП Пономарьов Євген Валерійович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бальзака, буд. 16, кв. 61
Ідентифікаційний код: 3017017695
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, Кловський узвіз, буд. 7А
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/05-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)

33 ФОП Краснодемська Наталія Ярославівна
Місцезнаходження: м.Чернівці, просп. Незалежності, буд. 90В, кв. 31
Ідентифікаційний код: 3339609745
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Тисовець, вул. Пантівська, буд. 56
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/06-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)

34 ФОП Шуліка Микола Валерійович
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с.Кринички, вул.
Степова, буд. 8
Ідентифікаційний код: 2956300895
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Миколаїв, вул. Наваринська, буд. 27
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/07-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)

17

35 ФОП Дутка Леся Адамівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Яремче, смт Ворохта, вул. Данила
Галицького, буд. 5, кв. 33
Ідентифікаційний код: 2655405828
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Голинь, вул. Коновальця, буд. 19а
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/09-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)

36 ФОП Рошко Галина Павлівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Колесси, буд. 6
Ідентифікаційний код: 2300005967
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Кропивник, вул. Січових Стрільців, буд. 2
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/10-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)

37 ФОП Білишко Дмитро Віталійович
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Героїв Бресту,
буд. 63, кв. 29
Ідентифікаційний код: 3254011678
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, просп. Пушкіна, буд. 29
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/14-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)

18

38 НОВО-БІЛИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ ДЛЯ
ЧОЛОВІКІВ
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Підлісна, буд. 8
Ідентифікаційний код: 26267255
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, терапевтична
стоматологія, терапія, неврологія, фізіотерапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Підлісна, буд. 8
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/15-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)

39 ФОП Бендак Наталія Юріївна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Рахівський р-н, м.Рахів, вул. Шевченка,
буд. 95
Ідентифікаційний код: 3086103900
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю отоларингологія, дитяча отоларингологія
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Рахівський р-н, м.Рахів, вул. Миру, буд. 42
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/16-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)

40 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ
РАДИ "СЕРВІСКОМУНЕНЕРГО"

МІСЬКОЇ

Місцезнаходження: Донецька обл., Слов'янський р-н, м.Миколаївка, вул. 50-річчя
Слов'янської ТЕС, буд. 22
Ідентифікаційний код: 36209174
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., Слов'янський р-н, м.Миколаївка, вул. Лесі Українки, буд. 2
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/17-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»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

41 ФОП Волобуєва Марія Володимирівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Селидове, вул. Сонячна, буд. 19, кв. 39
Ідентифікаційний код: 2885408343
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю психіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Селидове, вул. К.Маркса, буд. 23А
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/18-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)

42 ФОП Сінчук Людмила Геннадіївна
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Житомирська,
буд. 59, кв. 124
Ідентифікаційний код: 3064715683
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю отоларингологія, дитяча отоларингологія, гастроентерологія, дитяча
гастроентерологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, просп. Свободи, буд. 22 (3-й поверх)
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/20-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)

43 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КРАСНОКУТСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Краснокутськ,
вул. Миру, буд. 139
Ідентифікаційний код: 02002718
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, неврологія,
онкологія, дитяча фтизіатрія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика,
наркологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, ортопедична стоматологія, професійна патологія,
педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, рентгенлаборант, стоматологія, терапевтична
стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, хірургія; за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
акушерська справа,
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лабораторна справа (клініка), медична статистика, ортопедична
рентгенологія, сестринська справа, сестринська справа (операційна)

стоматологія,

за місцем провадження діяльності

Харківська обл., Краснокутський р-н, с.Козіївка, вул. Спортивна, буд.5а
Харківська обл., Краснокутський р-н, с.Пархомівка, вул.Євгена Лисенка, буд. 6
Харківська обл., Краснокутський р-н, с.Качалівка, вул.Шкільна, буд. 2
Харківська обл., Краснокутський р-н, с.Костянтинівка, вул.Центральна, буд. 27а
Харківська обл., Краснокутський р-н, с.Колонтаїв, вул. ім.Е.Сербінової, 16
Харківська обл., Краснокутський р-н, с.Мурафа, вул.Базарна, буд. 1
Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Краснокутськ, вул. Миру, буд.139
Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Краснокутськ, пр.Лікарняний, буд. 4
Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Краснокутськ, вул. Горянська, буд. 1
Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Краснокутськ, пр.Лікарняний, буд. 2
Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Краснокутськ, вул. Миру, буд.136
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/22-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)

44 ФОП Дякун Ірина Федорівна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, буд. 143, кв. 5
Ідентифікаційний код: 2779611005
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 14
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/23-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)

45 ФОП Логвинов Максим Володимирович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Греківська, буд. 5, кв. 81
Ідентифікаційний код: 2897803456
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Воробйова, буд. 5
м.Харків, вул. Героїв Праці, буд. 30
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/24-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України – 18
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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)

46 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХМІЛЬНИЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
ХМІЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Монастирська, буд. 71
Ідентифікаційний код: 01982695
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитяча отоларингологія, дитяча хірургія,
ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, медицина невідкладних станів, неврологія, неонатологія, онкологія,
організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, терапія,
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (патологія), лікувальна справа, медична статистика, рентгенологія,
сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Пушкіна, буд.39
Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Пушкіна, буд.64
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Уланів, вул. Миру, буд.7
Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Монастирська, буд.71
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/25-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)

47 ФОП Сошнікова Ганна Іванівна
Місцезнаходження: Луганська обл., Кремінський р-н, м. Кремінна, вул. Побєди,
буд. 1, кв. 50
Ідентифікаційний код: 2325011807
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності

Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 21, кв. 75
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/26-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»
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

48 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський,
буд. 40
Ідентифікаційний код: 42724105
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, дитяча
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, ортопедична стоматологія, рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, буд.40
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/27-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)

49 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Менделєєва, буд. 7
Ідентифікаційний код: 02005639
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю анестезіологія, гематологія, дитяча анестезіологія, дерматовенерологія,
дитяча гематологія, дитяча онкологія, дієтологія, ендоскопія, епідеміологія, клінічна
імунологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, онкогінекологія, онкологія,
онкоотоларингологія, онкохірургія, організація і управління охороною здоров'я,
патологічна анатомія, променева терапія, психотерапія, рентгенологія, терапія, торакальна
хірургія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, функціональна
діагностика, хірургічна стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), рентгенологія,
стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Черкаси, вул. Менделєєва, буд.7
м.Черкаси, вул. Мечникова, буд.25
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/28-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)
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50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЛІКАРНЯ №3" КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Героїв України, буд. 17
Ідентифікаційний код: 01990810
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія, гастроентерологія,
гематологія, дитяча анестезіологія, дитяча отоларингологія, ендокринологія, ендоскопія,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
комбустіологія, неврологія, нейрохірургія, організація і управління охороною здоров'я,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія,
пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, лабораторна
справа (клініка), лабораторна справа (патологія), лікувальна справа, медична статистика,
рентгенологія, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Героїв України, буд.17
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд.5
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Василя Стуса, буд.31
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/29-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)

51 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР КАМІНСЬКОГО"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 9, прим. 208
Ідентифікаційний код: 42089070
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія,
отоларингологія, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 9, прим. 208
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/31-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»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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52 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНТАЛБУТІК"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 15, прим. 183
Ідентифікаційний код: 42034105
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 15, прим. 182-183
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/32-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛІНІКА
"КАФЕДРА СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Степана Руданського, буд. 3А, офіс 500
Ідентифікаційний код: 42702029
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, загальна
практика
сімейна
медицина,
алергологія,
отоларингологія,
сурдологія,
онкоотоларингологія, офтальмологія, кардіологія, терапія, неврологія, спортивна
медицина, ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Степана Руданського, буд. 3А, група приміщень №500
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 0702/33-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)

54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Героїв Сталінграда, буд. 160
Ідентифікаційний код: 02003652
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, інфекційні хвороби,
анестезіологія, бактеріологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
вірусологія, неврологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна
діагностика, епідеміологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
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сестринська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),
рентгенологія, медико-профілактична справа
за місцем провадження діяльності

м.Харків, просп. Героїв Сталінграду, буд. 160
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 09/0502-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Малинова Наталія Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Коновальця Є., буд. 85, кв. 19
Ідентифікаційний код: 2865522562
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Балабана, буд. 6, кв. 2-а
Реєстраційне досьє від 04.02.2019 № 10/0402-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ
І БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Боротьби, буд. 6
Ідентифікаційний код: 25187896
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дитяча гінекологія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика,
дерматовенерологія, дитячі інфекційні хвороби, епідеміологія, інфекційні хвороби,
клінічна біохімія, лабораторна імунологія, мікробіологія і вірусологія, наркологія,
педіатрія, психіатрія, терапевтична стоматологія, фтизіатрія; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка),
медична статистика, медико-профілактична справа
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Боротьби, буд. 6
Реєстраційне досьє від 05.02.2019 № 12/0502-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата 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)

57 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Дружби народів, буд. 10
Ідентифікаційний код: 23096089
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, дитяча психіатрія,
терапія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Дружби Народів, буд. 10
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 16/0702-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ БУДИНОКІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ"
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м.Здолбунів, вул. 8-го
Березня, буд. 40
Ідентифікаційний код: 03189311
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія; за спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна
справа(клініка)
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. 8-го Березня, буд. 40
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 19/0702-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ПІДПРИЄМСТВО "ЗАБОЛОТТІВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ"
ЗАБОЛОТТІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Заболоття, вул. Стадіонна,
буд. 38
Ідентифікаційний код: 42621851
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна
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справа, акушерська справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Заболоття, вул. Стадіонна, буд. 38
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Заліси, вул. Центральна, буд.15
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Гута, вул. Незалежності, буд.57
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Тур, вул. Л. Українки, буд. 78
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 20/0702-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ФОП Тодерюк Віталій Гаврилович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Тереблече
Ідентифікаційний код: 3266912871
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 1
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 22/0702-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ПІДПРИЄМСТВО ''ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР
СТОМАТОЛОГІЇ
СТОМАТОЛОГІЧНА
КЛІНІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА'' ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Стрітенська, буд. 50
Ідентифікаційний код: 01999164
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, дитяча
стоматологія, фізіотерапія, рентгенологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, ортопедична стоматологія,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Шевченка, буд. 10
м.Полтава, вул. Стрітенська, буд. 50
м.Полтава, вул. Шевченка, буд. 20
Полтавська обл., м.Гадяч, вул. Малобудищанська, буд. 1/2
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Старо-Троїцька, буд. 19
Полтавська обл., Зіньківський р-н, смт Опішня, вул. Соборна, буд. 57
м.Полтава, вул. Покровська, буд. 48
м.Полтава, вул. Миколи Дмітрієва, буд. 5
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м.Полтава, пров. Першотравневий, буд. 22
м.Полтава, вул. Шевченка, буд. 23
м.Полтава, вул. Миколи Дмітрієва, буж. 7-а
м.Полтава, вул. Садова, буд. 26
м.Полтава, вул. Клінкерна, буд. 1Д
м.Полтава, вул. Короленка, буд. 3
м.Полтава, вул. Медична, буд. 1
Полтавська обл., Лубенський р-н, с.Снітине, вул. Медична, буд. 1
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 24/0702-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

62 ФОП Ларіна Яна Вікторівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Аношкіна,
буд. 130, кв. 8
Ідентифікаційний код: 2828907502
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортодонтія
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Галини Романової, буд. 8, прим. 18
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 26/0702-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

63 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ФІТНЕС-КЛІНІКА АУРУМ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Антоновича, буд. 131, поверх 1, літ. "А":нежитлові
приміщення №182А, №182/2, №183А, №183Б
Ідентифікаційний код: 42691651
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, спортивна медицина,
неврологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Антоновича, буд. 131 поверх 1 літ."А": нежилі приміщення №182а,
№182/2, №183а, №183б
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 27/0702-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 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)

64 КОМУНАЛЬНЕ
"БАГАТОПРОФІЛЬНА
М. БАХМУТ"

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Бахмут, вул. О.Сибірцева, буд. 15
Ідентифікаційний код: 01990217
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургічна стоматологія,
онкохірургія, онкологія, проктологія, акушерство і гінекологія, рентгенологія,
отоларингологія, неврологія, ортопедія і травматологія, інфекційні хвороби, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, урологія, кардіологія,
психіатрія, пульмонологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика,
ендоскопія, терапія, неонатологія, анестезіологія, офтальмологія, фізіотерапія, урологія,
ревматологія, нефрологія, алергологія, гастроентерологія, рефлексотерапія, лікувальна
фізкультура, ендокринологія, професійна патологія, дитяча анестезіологія, дитяча
гематологія, дитяча ендокринологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча
стоматологія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, ендоскопія, клінічна
лабораторна діагностика, педіатрія, патологічна анатомія, дитяча психіатрія,
трансфузіологія, дитяча гінекологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(патологія),
сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія,
акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Бахмут, вул. О. Сибірцева, буд.15
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Миру, буд.10
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Ювілейна, буд.54
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 30/0702-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"

"ЦЕНТР
КИЄВО-

Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул.
Соборності, буд. 51
Ідентифікаційний код: 38943382
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою: акушерська справа, лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Забуччя, вул. Роговенко,15
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Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Садова, 12
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Горенка, вул. Івана Франка, 125А
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Б. Хмельницького, 8
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. Нова, 3
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Лісники, пров. Шкільний, 22
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Юрівка, вул. Кооперативна, 4
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 11
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка,
вул. Соборна, 53Б
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Шкільна, 23
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Музичі, вул. Щорса, 5
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Малютянка, вул. Матросова, 12
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Личанка, вул. Центральна, 41
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Новосілки, вул. Озерна, 1
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенка, вул. Івана Франка,125
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Мироцьке, вул. Центральна, 3
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Шпитьки, вул. Лермонтова, 22
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Богдана Хмельницького, 8
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Михайлівка Рубежівка, вул. Шкільна,11
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Забіря, вул. Гончаренка,12А
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гурівщина, вул. Київська,11А
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Білогородка, вул. М. Величка, 1
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Боярка, вул..Молодіжна,1
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Соборності, 51
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Жорнівка, пров. Озерний, 4
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горбовичі, вул. Островського, 1А
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Шевченкове, вул. Щорса, 5/7
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Хмільна, вул. Кучерова, 53
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Стоянка,
вул. 21 км Житомирського шосе
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Петрушки, вул. Лесі Українки, 39
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Неграші, вул. Петрівського, 13
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Мощун, вул. Вишнева, 29
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Мила, вул. Комарова, 38
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Лука, вул. .Шевченка, 26 А
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Ходосівка, вул. Панаса Мирного,
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Круглик, вул. Лугова, 1
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Чайки, вул. Коцюбинського, 8
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гнатівка, вул. Старожитомирська, 35
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта Почтова, вул. Звенигородська, 26
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Бузова, вул. Центральна, 15
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Бобриця, вул. Шкільна, 6
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. Машинобудівників, 2Б
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Івана Франка, 4
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Центральна, 140Б
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Крюківщина, вул. Ленінградська, 38
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Лісне, вул. Лісна, 12
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 31/0702-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18

31
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

66 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМЕДА
БРОВАРИ"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Чорновола В'ячеслава, буд. 6
Ідентифікаційний код: 42689354
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія,
дитяча офтальмологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, кардіологія, дитяча
кардіоревматологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, неврологія, дитяча
неврологія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, акушерство і гінекологія,
дитяча гінекологія, хірургія, дитяча хірургія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і
травматологія, урологія, онкологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика; за спеціальностю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Київська обл., м.Бровари, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 6
Реєстраційне досьє від 07.02.2019 № 32/0702-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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: 66 справ

Заступник Міністра

Бондар В.Є. 200 08 17

Роман ІЛИК

