
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я  України
11.10.2018  № 1848

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 ФОП Шевчук Олександр Олександрович
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Академіка Ющенка, буд. 12, кв. 68
Ідентифікаційний код:   3092818331
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Зодчих, буд. 1А, прим. №63

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 01/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

2 ФОП Томащук Іван Андрійович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Глібова, буд. 16, кв. 108
Ідентифікаційний код:   3542210654
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю   молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 6В

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 01/2809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

3 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОБУЗЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОБУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  Миколаївська обл.,  Новобузький р-н,  м.  Новий Буг,  вул.  Івана
Огієнко, буд. 14В
Ідентифікаційний код:   37650241
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною



здоров'я;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська
справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Шевченково, вул. Живий Масив, буд. 9
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Петрівка, вул.  Першотравнева, буд. 70
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Вільне Запоріжжя, вул. Гагаріна,буд. 1
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с.  Новодмитрівка, вул.  Шкільна, буд. 30
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Новомиколаївка, вул. Центральна, буд. 30
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Розанівка , вул. Центральна, буд. 5
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Новохристофорівка, вул. Центральна, буд.13
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Березнегувате, пров. Березнегуватський, 
буд. 6
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Ульянівка, вул. Центральна, буд. 1
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с Кам’яне, вул.  Степова, буд. 1а
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Новоюр’ївка, вул.  Пясетського, буд. 42
Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Івана Огієнко, буд. 14В
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Станційне, вул.  Ірини Сеник, буд. 2
Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Якова Куцого, буд. 87
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Софіївка, вул. Гагаріна, буд. 3б
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Майорівка, вул. Степова, буд. 2
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с.  Баратівка, вул. Космонавтів, буд. 1
Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Новополтавка, вул. Лікарська, буд. 80а

Реєстраційне досьє від 01.10.2018 № 0110/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

4 РАШІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Гадяцький р-н, с.Рашів, вул. Миру, буд. 3
Ідентифікаційний код:   03189216
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю психіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Рашівка, вул. Миру, буд. 3

Реєстраційне досьє від 02.10.2018 № 02/0210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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5 ФОП Масич Володимир Ігорович
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Василя Стуса, буд. 17, кв. 87
Ідентифікаційний код:   3207216615
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  стоматологія,  ортодонтія;  за  спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, буд. 25А

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 02/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

6 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  
РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження:  Полтавська  обл.,  Кременчуцький  р-н,  с.  Кам'яні  Потоки,
вул. Центральна, буд. 369
Ідентифікаційний код:   38313933
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, загальна практика -
сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: медична
статистика,  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. М.Кохнівка, вул. Шкільна,  буд. 34А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Писарщина, вул. Перемоги, буд. 38
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с.Кам’яні Потоки вул. Центральна, буд. 369
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Чикалівка, вул. Новохатька, буд. 8
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с.Кіндрівка,вул. Центральна,буд. 1А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Майбородівка, вул. Центральна, буд. 41
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Ройове, вул. Польова, буд. 41
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Придніпрянське, вул. Леонова,  буд. 12
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Ялинці, вул. Шкільна, буд. 8
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Вільна Терешківка, вул.Центральна,  буд. 71
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с.Нова Знам’янка, вул. Великий Шлях, 
буд. 151А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с.Салівка, вул. Пушкіна, буд. 9
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с.Садки, вул. Центральна, буд. 159А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Центральна, буд. 17
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, проспект Полтавський, буд. 40
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Келеберда, вул. Шевченка, буд. 5

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 02/2809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що

3



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

7 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ВРАДІЇВСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження:  Миколаївська  обл.,  Врадіївський  р-н,  смт  Врадіївка,
вул. Аграрна, буд. 2
Ідентифікаційний код:   38304997
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:  лікувальна
справа,  сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Сирово, вул. Центральна  151 А
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Гражданівка, вул. Центральна 12
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с.Великовеселе, вул. Миру 21
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, смт.Врадіївка, вул. Аграрна 2
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Бобрик, вул. Загребельна 2
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Адамівка, вул. Торгова 34
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Покровське, вул. Миру 34
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с.Доброжанівка, вул. Миру 2
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Краснопіль, вул. Лебеденка 2
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с.Новопавлівка, вул. Лісова 23
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Кумарі, вул. Миру 158
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Новомихайлівське, вул. Центральна 7
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Захарівка, вул. Б.Хмельницького 4
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Йосипівка, вул. Шкільна 17
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Федорівка, вул. Центральна 19
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Нововасилівка, вул. Миру 84
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Новоселів 13
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Новоолексіївка, вул. Шкільна 1
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Острогірськ, вул. Миру 1
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Тарасівка, вул. Центральна 17
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Філімонівка, вул. Лугова 22
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Іванівка, вул. Миру 2
Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Богемка, вул. Миру 63

Реєстраційне досьє від 02.10.2018 № 0210/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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8 ФОП Бабенко Роман Іванович
Місцезнаходження: Херсонська обл., Бериславський р-н, м.Берислав, вул. 1 Травня,
буд. 122, кв. 45
Ідентифікаційний код:   2476811653
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю акушерство і гінекологія
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 1 Травня, буд. 124

Реєстраційне досьє від 02.10.2018 № 0210/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

9 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ПОЛОГІВСЬКИЙ  ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  ПОЛОГІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл.,  Пологівський р-н, м. Пологи,  вул. Імені Героя
України Сацького В.А., буд. 6 / вул. І. Чеберка, буд. 90
Ідентифікаційний код:   38742343
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина;  за  спеціальністю молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська
справа, лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Новоселівка, вул. Гагаріна, буд. 1
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Багате, вул. Гагаріна, буд. 12/7
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Новокарлівка, вул. Конєва, буд. 19Б
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Решетилівське, вул. Чарівна, буд. 30А, прим. 2
Запорізька обл., Пологівський р-н, c. Франко, вул. Миру, буд. 176
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Балочки, вул. Перемоги, буд. 184А
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Григорівка, вул. Миру, буд. 54/2
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Шевченкове, вул. Горького, буд. 34
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Новофедорівка, вул. Молодіжна, буд. 94А
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Пологи, вул. Центральна, буд. 178
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Федорівка, вул. Центральна, буд. 9
Запорізька обл., Пологівський р-н, с.Вербове, вул. Миру, буд. 173
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Семенівка, вул. Кирилівська, буд. 20
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Тарасівка, вул. Центральна, буд. 11
Запорізька  обл.,  Пологівський  р-н,  м.  Пологи,  вул.  Імені  Героя  України
Сацького В.В., буд. 6 / вул. І.Чеберка, б. 90
Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи. вул. Магістральна. б. 494
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Інженерне, вул. Центральна, буд. 93
Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миру, буд. 17, прим. 1

Реєстраційне досьє від 02.10.2018 № 0210/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 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)

10 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"МАЛОВИСКІВСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Велика Виска, вул.
Центральна, буд. 63
Ідентифікаційний код:   38756010
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  загальна  практика  -  сімейна  медицина,  терапія,  педіатрія,  організація  і
управління  охороною  здоров'я;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Велика Виска вул.Центральна, буд. 63
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Злинка,  вул. Велігіна, буд. 27
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Хмельове, вул. Некрасова, буд. 14
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне,  вул. Казакова, буд. 70
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Оникієве,  вул. Перемоги,  буд. 7
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Велика Виска,  вул. Центральна, 
буд. 63
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Бровченка, буд. 33
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Заповідне, вул. Вишнева, буд.  8
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска,  вул. Шевченка,  буд. 64
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Розсохуватка, вул. Горького, буд. 2
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Якимівка, вул. Молодіжна, буд. 12
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Березівка, вул. Спаська, буд. 30
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Нововознесенка, вул. Лазурівська, 
буд. 7
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Новопетрівка , вул. Набережна,  буд. 44
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Новопавлівка , вул. Молодіжна,  
буд. 38
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Калаколове, вул. Центральна, буд. 10
Кіровоградська обл.,  Маловисківський р-н,  с.  Первомайське (  Плетеноташлицької
сільської ради), вул. Садова,  буд.16
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олексіївка,  вул. Перспективна, буд. 3
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Павлівка, вул. Карпенка Карого, буд. 7
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Вись,    вул. Сонячна, буд. 12
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Плетений Ташлик,  вул. Гоголя, буд.  2
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Олександрівка, вул. П. Кизими, буд. 2
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Краснопілка, вул. Центральна, буд. 20
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.  Первомайське, пров. Міський. буд. 10
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Паліївка пров. Покрови, буд. 2
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Лутківка, вул. Шевченка, буд.  10
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Мануйлівка, вул. Водолазко, буд. 120
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Димине,  вул. Кузніцова, буд. 15
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Лозуватка,  вул. Миру, буд. 53 а
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Копанки,  вул. Шкільна, буд. 2
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Гаївка,  пров. Лісний, буд. 2
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Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Миролюбівка,  вул. Центральна, 
буд. 14
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Вишневе, вул. Центральна, буд. 1
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Мар’янівка,   пр-т Шатного, буд. 12

Реєстраційне досьє від 02.10.2018 № 0210/08-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

11 ФОП Горбенко Сергій Олександрович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Генерала Вітрука, буд. 8-А
Ідентифікаційний код:   2384611674
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дитяча ортопедія і травматологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Генерала Вітрука, буд. 8А

Реєстраційне досьє від 02.10.2018 № 0210/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

12 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
"БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНО ЇДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Глибоке, вул. Паркова, буд.
27А
Ідентифікаційний код:   38462558
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
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Незалежності, 47
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Сеньківка, вул. Гагаріна, 4А
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Рогозів, вул. Центральна, 103
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Ревне, вул. Соборна, 8
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Паркова, 6
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 21
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Любарці, вул. Матросова, 25
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мала Олександрівка, вул. Центральна, 88
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, Братуся, 4А
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Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Погребняка, 1
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гнідин, вул. Центральна, 41
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Глибоке, вул. Паркова, 27А
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Жовтнева, 35А
Київська обл., Бориспільський р-н, с.Вороньків, вул. Слобідська, 11
Київська обл., Бориспільський р-н, с.Вишеньки, вул. Храмова, 30
Київська обл., Бориспільський р-н, м. Бориспіль, вул. Гоголя, 2
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Сулимівка, вул. Гетьмана Івана Сулими, 2
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Кучаків, вул. Гетьмана Івана Сулими, 100
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Городище, вул. Центральна, 20А
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Петропавлівське, вул. Яблунева, 14
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 2А
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мала Стариця, вул. Михайлівська, 38А
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Малі Єрківці, вул. Леніна, 8
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Перегуди, вул. Мічуріна, 36
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Затишне, вул. Гагаріна, 7
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Сошників, вул. Іванова, 6
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Жереб’ятин, вул. Центральна, 27
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Партизанська,  5А
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Горобіївка,  вул. Центральна, 61
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Головурів, вул. Шевченка, 12
Київська обл., Бориспільський р-н, с.Велика Стариця, вул. Стасюка, 57
Київська обл., Бориспільський р-н, с.Велика Олександрівка, вул. Петлицького, 1А
Київська обл., Бориспільський р-н, с.Сасильки, вул. Центральна, 4А
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Лермонтова, 9
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, вул. Центральна, 1В
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Кийлів, вул. Дніпровська, 85

Реєстраційне досьє від 02.10.2018 № 0210/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

13 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "5-А  
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Коновальця, буд. 26
Ідентифікаційний код:   01996668
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  акушерство  і  гінекологія,  анестезіологія,  гастроентерологія,  гематологія,
ендокринологія,  ендоскопія,  інфекційні  хвороби,  кардіологія,  клінічна  лабораторна
діагностика,  неврологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  проктологія,  пульмонологія,
ревматологія,  рентгенологія,  стоматологія,  терапія,  рефлексотерапія,  ортопедія  і
травматологія,  ультразвукова  діагностика,  урологія,  фізіотерапія,  функціональна
діагностика,  хірургія,  дитяча алергологія,  дитяча гастроентерологія,  дитяча гінекологія,
дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія,
дитяча  отоларингологія,  дитяча  офтальмологія,  дитяча  пульмонологія,  дитяча  хірургія,
педіатрія,  підліткова  терапія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:   сестринська  справа,   акушерська  справа,  лабораторна  справа  (гігієна),
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сестринська справа (операційна), рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Генерала Чупринки, буд. 43
м.Львів, вул. Коновальця, буд. 22
м.Львів, вул. Коновальця, буд. 20
м.Львів, вул. Генерала Чупринки, буд. 45
м.Львів, вул. Генерала Чупринки, буд. 61
м.Львів, вул. Генерала Чупринки, буд. 48
м.Львів, вул. Коновальця, буд. 24

Реєстраційне досьє від 02.10.2018 № 0210/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

14 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО  -  САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ  ДИКАНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Медична,
буд. 42
Ідентифікаційний код:   38342393
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, організація і управління
охороною  здоров'я;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
лікувальна справа,  сестринська справа,  акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, вул. Центральна, буд. 4
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Надежда, вул. Миру, буд. 25
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Петро – Давидівка, вул. Шкільна, буд. 28 а
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Байрак, вул. Миру, буд. 1
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Ландарі, пров. Вишневий, буд. 2
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Нелюбівка, вул. Шкільна, буд. 5
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Балясне, вул. Польова, буд. 12
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Велика Рудка, вул. Диканський шлях, буд. 2
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Андріївка, вул. Ювілейна, буд. 20
Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Медична, буд. 42
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Великі Будища,  вул. Свято – Миколаївська, буд.
3
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Орданівка, вул. Шевченка, буд. 16
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Водяна Балка, вул. Визволителів, буд. 1
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Стасі, вул. Яковенка, буд. 21а

Реєстраційне досьє від 01.10.2018 № 03/0110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
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рахунки територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Марміль Наталія Миколаївна
Місцезнаходження: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Чулаківка, 
вул. Суворова, буд. 22
Ідентифікаційний код:   2255811085
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  стоматологія,  хірургічна  стоматологія,
ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Чулаківка, вул. Заїки, буд. 42

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 03/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

16 ФОП Палій Олександр Володимирович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Якубовського, буд. 2, кв. 224
Ідентифікаційний код:   2492514157
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  рентгенологія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою: рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Бажана, буд. 12, прим. 445

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 03/2809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

17 ФОП Тарасюк Федір Миколайович
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. Гоголя,
буд. 129А
Ідентифікаційний код:   2214414757
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. Марка Вовчка, буд. 1, 
корп. 1

Реєстраційне досьє від 03.10.2018 № 0310/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
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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)

18 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Маневицький р-н, с. Маневичі, 
вул. Незалежності, буд. 3
Ідентифікаційний код:   38580610
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  терапія,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою: лікувальна справа,  сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Грузятин, вул.  Михайла Мандзюка, 36
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Заріччя, вул. Зелена, 5
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Красноволя ,вул. 1-го Травня, 22
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Матейки, вул.  Миру, 11
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Нічогівка, вул. Космонавтів, 9
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Розничі, вул. Центральна, 3
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Старосілля, вул.  Незалежності, 4
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Калинівка, вул. Топольна, 14
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Куликовичі, вул. Перемоги, 12
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Мала Осниця, вул. Зарічна, 5
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Острови, вул. Волі, 16/а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Погулянка , вул. Перемоги, 22
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Семки, вул. Центральна, 6
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Тельчі, вул.  Молодіжна, 4
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Криничне, вул. Лесі Українки, 1/1
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Хряськ, вул. Центральна, 81
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Годомичі, вул. Шкільна, 4
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Майдан-Липно, вул. Дружби народів, 25
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Гораймівка  вул. Дружби Народів, 12
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Черськ, вул. Незалежності, 54а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Троянівка, вул. Залізнична, 12а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Мар`янівка,  вул. Лесі Українки, 27
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Бережниця, вул. Красницька, 23а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Копилля, вул. Центральна, 43
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Підгаття, вул. Українська, 2
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Мала Ведмежка , вул. Волинська, 17
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Козлиничі, вул. Володимира Швеця, 28
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Новосілки, вул.  Центральна, 28а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Комарове, вул. Лесі Українки ,11а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Рудники, вул. Миру, 57
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Майдан, вул. Чернявська,12а
Волинська обл., Маневицький р-н, смт Колки, вул. Грушевського, 36
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Велика Осниця, вул. Центральна, 55
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Лісове, вул. Центральна, 63
Волинська обл., Маневицький р-н, с.  Кукли, вул. Гірка, 1
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Волинська обл., Маневицький р-н, с. Колодії, вул.  Центральна, 4 а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Довжиця, вул. Робітнича, 3а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Будки, вул. Центральна, 6
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Велика Яблунька, вул. Перемоги, 20
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Велика Ведмежка вул.  Лесі Українки, 14
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Четвертня, вул. Незалежності, 44
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Чорниж, вул. Шкільна, 1
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Троянівка, вул. Лугова, 51
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Цміни, вул.  Незалежності, 64
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 103
Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул.  Незалежності, 3
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Гута Лісівська, вул.  Юрія Суліковського, 36
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Череваха, вул. Центральна, 19
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Боровичі, вул. Незалежності, 23
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Софіянівка  вул. Центральна, 4
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Северинівка, вул. Центральна, 46
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Набруска, вул. Лісова, 7а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Мала Яблунька, вул. Лесі Українки, 525
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Нові Підцаревичі, вул. Миру, 45/б
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Градиськ ,вул. Майданська, 1а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Ситниця, вул. Шкільна, 30
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Оконськ, вул. Церковна, 3
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Нова Руда ,вул. Центральна, 22
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Кам`януха, вул. Центральна, 7
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Загорівка, вул. Шевченка,16а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Граддя, вул. Партизанська, 8а
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Вовчицьк, вул. Центральна, 43
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Костюхнівка, вул. Молодіжна, 9а

Реєстраційне досьє від 03.10.2018 № 0310/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

19 ФОП Примак Ольга Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Дніпро, ж/м Тополя-2, буд. 26, кв. 133
Ідентифікаційний код:   2834906284
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю акушерство і гінекологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, просп. Трубніков, буд. 39

Реєстраційне досьє від 03.10.2018 № 0310/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
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рахунки територіальних органів Державного казначейства)

20 ФОП Ананевич Олег Васильович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Молодіжна, буд. 3, кім. 42
Ідентифікаційний код:   2866910391
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  ортопедична  стоматологія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. В.Великого, буд. 10Б

Реєстраційне досьє від 03.10.2018 № 0310/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

21 ФОП Редько Тетяна Георгіївна
Місцезнаходження: м.Вінниця, бул. Свободи/вул. Зодчих, буд. 5/7, кв. 15
Ідентифікаційний код:   2620917222
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю психіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 23, прим. 115

Реєстраційне досьє від 03.10.2018 № 0310/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Гловяк Богдан Миронович
Місцезнаходження:  Львівська  обл.,  Пустомитівський  р-н,  с.  Лисиничі,
вул. Б.Хмельницького, буд. 2
Ідентифікаційний код:   2416512115
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Муроване, вул. Шевченка, буд. 10

Реєстраційне досьє від 01.10.2018 № 04/0110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
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рахунки територіальних органів Державного казначейства)

23 ФОП Пащенко Лілія Сергіївна
Місцезнаходження: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, 
вул. Незалежності, буд. 2
Ідентифікаційний код:   3261216842
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Незалежності, буд. 6

Реєстраційне досьє від 02.10.2018 № 04/0210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

24 ФОП Середа Оксана Іванівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Героїв Праці, буд. 15А, кв. 97
Ідентифікаційний код:   2683314343
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  хірургічна  стоматологія,  ортопедична
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Героїв Праці, буд. 26

Реєстраційне досьє від 03.10.2018 № 04/0310-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

25 ФОП Зінькова Катерина Михайлівна
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Ромни, вул. Пригородська, буд. 180
Ідентифікаційний код:   3221607108
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Ромни, вул. Коржівська, буд. 2

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 04/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
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рахунки територіальних органів Державного казначейства)

26 ФОП Філіппова Ганна Олександрівна
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Лазурна, буд. 1, кв. 121
Ідентифікаційний код:   2998901448
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  дитяча  стоматологія,  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  хірургічна
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська
справа

за місцем провадження діяльності
Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд. 40, прим. 209-Н

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 04/2809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

27 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ДУНАЄВЕЦЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці, вул. Горького,
буд. 7/7
Ідентифікаційний код:   38481743
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: медична статистика,  сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Маліївці, вул. Мічуріна, буд. 15
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Синяківці, вул. Колгоспна, буд. 21
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м.Дунаївці, вул. Горького, буд. 7
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Велика Побійна, вул. Центральна, буд. 10
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці, вул. Горького, буд. 7/7
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Балин, вул.  Учительська, буд. 11
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Ставище, вул. Базарна, буд. 1;
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул.1 травня, буд. 15
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Сокілець, вул. Шкільна, буд. 10
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Великий Жванчик, вул. Центральна, буд. 74
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Малий Жванчик, вул. Центральна, буд. 2
Хмельницька  обл.,  Дунаєвецький  р-н,  с.  Слобідка  Рахнівська,  вул.  Хмельницьке
шоссе, буд. 32
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Соснівка, вул. Леніна, буд. 52а
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд. 35
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Мала Кужелівка, вул. Бідного, буд. 14
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Велика Кужелова, вул. Леніна, буд. 13
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Сивороги, вул. Леніна, буд. 51а
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Ксаверівка, вул. Центральна, буд. 20
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Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Рудка, вул. 1 Травня, буд. 2
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Кривчик, вул. Ленінська, буд. 4
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Лисогірка, вул. Соборна, буд. 3
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Гута Яцковецька, вул. Молодіжна, буд. 21а
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Чечельник, вул. Центральна, буд. 7
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Михайлівка, вул. Федоришина, буд. 76
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Міцівці, вул. Богдана Хмельницького, 
буд. 15
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Криничани, вул. Леніна, буд. 27
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Стара Гута, вул. Шевченка, буд. 120а
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Блищанівка, вул. 1 Травня, буд. 30
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Вихрівка, вул. Леніна, буд. 6
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Підлісний Мукарів, вул.  Центральна, 
буд. 2а
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Слобідка Балинська, вул.  Шевченка, буд. 8
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Залісці, вул. Леніна, буд. 4
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Станція Балин, вул.  Кутузова, буд. 3
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Держанівка, вул. Центральна, буд. 39
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Мушкутинці, вул. Ювілейна, буд. 2
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Пільний Мукарів, вул.  Войткова, буд. 7
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Сприсівка, вул. Перемоги, буд. 12
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Демянківці, вул. Гагаріна, буд. 1
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Гута-Морозівська, вул. Коцюбинського, 
буд. 1
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Голозубинці, вул.  Шевченка, буд. 19
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Заставля, вул.  Пролетарська, буд. 23
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Степок, вул. Радянської армії, буд. 19а
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Панасівка, вул.  35 -річчя Перемоги, буд. 32
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Нестерівці, вул. Леніна, буд. 30
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Ганівка, вул.  Центральна, буд. 13
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Зеленче, вул.  Центральна, буд. 30
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Антонівка, вул. Надгірна, буд. 7
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Гірчична, вул. Центральна, буд. 2
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Рачинці, вул.  Шевченка, буд. 7
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Маків, вул. Лікарняна, буд. 85
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Миньківці, вул. Шевченка, буд. 18
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Рахнівка, вул.  Шкільна, буд. 6
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Січинці, вул.  Шевченка, буд.13
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Воробіївка, вул. Шевченка, буд. 9
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Морозів, вул. Леніна, буд. 24
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Лисець, вул. Ставищанська, буд. 1
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Смотрич, вул. Дм.Бачинського, буд. 2
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Іванківці, вул. Шкільна, буд. 4
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Удріївці, вул. Товариська, буд. 46
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Лошківці, вул. Дачна, буд. 21
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Малий Карабчиїв, вул. Центральна, буд. 4
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Томашівка, вул. Центральна, буд. 5
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Тернова, вул. Григорія Атаманчука, буд. 25а
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Тинна, вул.  Молодіжна, буд. 3
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Чаньків, вул.  Миру, буд. 24

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

28 ФОП Іщик Ольга Василівна
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 12, кв. 264
Ідентифікаційний код:   3020008049
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Василя Жуковського, буд. 18, прим. 131

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

29 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. 1-го Травня, 168
Ідентифікаційний код:   14233274
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
анестезіологія,  бактеріологія,  гастроентерологія,  гематологія,  дерматовенерологія,
ендокринологія,  ендоскопія,  епідеміологія,  загальна  практика  -  сімейна  медицина,
інфекційні  хвороби,  кардіологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  неврологія,
нейрохірургія,  нефрологія,  онкохірургія,  ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,
офтальмологія,  патологічна  анатомія,  проктологія,  пульмонологія,  ревматологія,
рентгенологія,  стоматологія,  судинна  хірургія,  терапія,  ультразвукова  діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, хірургія серця і магістральних
судин; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа
(гігієна),  лабораторна  справа  (клініка),  лабораторна  справа  (патологія),   акушерська
справа,   сестринська  справа,  сестринська  справа  (операційна),  медична  статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Чернігів, вул. 1-го Травня, буд. 168б

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

17



30 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ЗАПОРІЗЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  ЗАПОРІЗЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, 
вул. Партизанська/Зоряна, буд. 65/1А
Ідентифікаційний код:   38732879
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  педіатрія,  терапія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Степне, вул. Першотравнева, буд.42
Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Партизанська/Зоряна, буд.65/1А
м.Запоріжжя, вул. Лікарняна, буд.18
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Новоолександрівка, вул. Леніна, буд.50
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Наталівка, вул. Ювілейна, буд.18
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Лежине, вул. Центральна, буд.58-А
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Миколай-Поле, вул. Центральна, буд.46-А
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Веселянка, вул. Миру, буд.14

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

31 ФОП Галевич Галина Богданівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Шевченка, буд. 370, кв. 49
Ідентифікаційний код:   2861900520
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  акушерство  і  гінекологія,  дитяча  офтальмологія,  ендокринологія,
отоларингологія,  онкогінекологія,  неврологія,  ультразвукова  діагностика,  терапія;  за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Львів, просп. Чорновола В., буд. 75, прим. 3

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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32 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"МАНГУШСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження:  Донецька обл.,  Мангушський р-н,  смт Мангуш,  вул.  Поштова,
буд. 22
Ідентифікаційний код:   37870963
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна гігієна, педіатрія; за
спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
лікувальна справа,  акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Широка Балка, вул. Степна, буд. 1
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Захар’ївка, вул. Гагаріна, буд. 5
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Комишувате, вул. Львівська, буд. 1
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Дем'янівка, вул. Шкільна, буд. 3
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Бердянське, вул. Київська, буд. 59
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Портівське, вул. Центральна, буд. 10
Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Радужна, буд. 8
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Юр'ївка, вул. Набережная, буд. 30 А
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Приміське, вул. Вишнева, буд. 39
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Приазовське, вул. Центральна, буд. 27
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Агробаза, вул. Зелена, буд. 22
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Азовське, вул. Вишнева, буд. 1
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Українка, вул. Центральна, буд. 16
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Червоне, пров. Зірковий, буд. 1
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Огороднє, пров. Садовий, буд. 1/3
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Стародубівка, вул. Миру, буд. 34 А
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Урзуф, вул. Центральна, буд. 53 Б
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Мелекіне, вул. Набережна, буд. 6
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Покровське, пров. Лікарняний, буд. 1
Донецька обл., Мангушський р-н, смт Мангуш, вул. Поштова, буд. 22
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Білосарайська  Коса, вул. Безуха, буд. 5

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

33 ФОП Юрківська Тетяна Петрівна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Мазурівка, вул.Кучерявого,
буд.339
Ідентифікаційний код:   АА739500
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леонтовича, буд. 35

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/10-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

34 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ БІОТЕРАПІЇ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Чорновола, буд. 25, оф. 119
Ідентифікаційний код:   42450784
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  терапія,  онкогінекологія;  за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, вул. Капітанівка, вул. Соборна, буд. 4

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

35 ФОП Токар Назар Мирославович
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Пилипенка, буд. 1, кв. 36
Ідентифікаційний код:   3105610918
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Черкаси, вул. Верхня Горова, буд. 13

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

36 ФОП Шимик Василь Степанович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Городок, вул. Гапія, 
буд. 4
Ідентифікаційний код:   2739710350
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Леухи, вул. Шевченка, буд. 29

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/14-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

37 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ІЛЛІНЕЦЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОННА  ЛІКАРНЯ"  ІЛЛІНЕЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл.,  Іллінецький р-н,  м. Іллінці,  вул. Вільшанська,
буд. 48
Ідентифікаційний код:   01982531
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  хірургія,  дитяча  хірургія,
трансфузіологія,  ортопедія  і  травматологія,  онкологія,  акушерство і  гінекологія,  дитяча
гінекологія,  урологія,  терапія,  підліткова  терапія,  гастроентерологія,  ендокринологія,
фтизіатрія,  пульмонологія,  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  хірургічна
стоматологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, офтальмологія,
дитяча  офтальмологія,  наркологія,  психіатрія,  отоларингологія,  дитяча  отоларингологія,
дерматовенерологія,  неврологія,  педіатрія,  неонатологія,  ультразвукова  діагностика,
функціональна  діагностика,  клінічна  лабораторна  діагностика,  рентгенологія,
анестезіологія, ендоскопія,  фізіотерапія, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних
станів; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа,
сестринська  справа  (операційна),   акушерська  справа,  стоматологія,  ортопедична
стоматологія, лабораторна справа (клініка), рентгенологія, медична статистика, лікувальна
справа, лікувальна справа (невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Іллінецький р-н, м.Іллінці, вул. Вільшанська, буд. 48

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/15-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

38 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  "ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ
РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля, 
площа Тараса Шевченка, буд. 1
Ідентифікаційний код:   38543647
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  педіатрія,  терапія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа, лабораторна справа
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(клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Долина, вул. Янівська, буд. 10 
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт Микулинці, вул.  Поштова, буд. 2б
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Сущин, вул. Центральна, буд. 11
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Глещава, вул. Кінець, буд. 74
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Підгайчики, вул. Паркова, буд. 3
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Залав’є, вул. Шевченка, буд. 23 А
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Зарваниця, вул. Шептицького, буд. 28
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Котузів, вул. Лесі Українки, буд. 32
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Слобідка, вул. Дисевича, буд. 47
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Тютьків, вул. Степана Бандери, буд. 57
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Мшанець, вул. Миру, буд. 17
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Ладичин, вул. Шевченка, буд. 
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт Дружба, вул. Лесі Українки, буд. 6 А
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Сороцьке, вул. Нова,  буд. 36
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Надрічне, вул. Зелена, буд. 4
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Гумниська, вул. Центральна, буд. 4 А
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Вишнівчик, вул. Йосипа Сліпого, 
буд. 77
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Гвардійське, вул. Центральна, буд. 25
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Дворіччя, вул. Михайла Грушевського,
буд. 37 А
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Дарахів, вул. Сонячна, буд. 3
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Ілавче, вул. Йосипа Райха, буд. 2
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Остальці, вул. Центральна, буд. 40 А
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Варваринці, вул. Братів Шкамбар,
буд. 28 А
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Золотники, вул. Шпитальна, буд. 58
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Романівка, вул. Братів Бойчуків, буд. 15
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Бурканів, вул. Шкільна, буд. 23
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Гайворонка, вул. Шевченка, буд. 12
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Струсів, вул. Гірняків, буд. 3
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Хмелівка, вул. Сонячна, буд. 22
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Багатківці, вул. Грушевського, буд. 56
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Довге, вул. Гжицького, буд. 7 А
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Вербівці, вул. Зелена, буд. 31
Тернопільська  обл.,  Теребовлянський  р-н,  с.  Заздрість,  вул.  Патріарха  Йосифа
Сліпого, буд. 101
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Зубів, вул. Центральна, буд. 30 А
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, Нова Могильниця, вул. Загороди, буд. 6
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Різдв’яни, вул. Шевченка, буд. 28
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Налужжя, вул. Дружби, буд. 71
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Буданів, вул. Міцкевича, буд. 10
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Папірня, вул. Ровниська, буд. 11
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Деренівка, вул. Купчинського, буд. 60
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Ласківці, вул. Центральна, буд. 110
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Кровинка, вул. Слобода, буд. 51
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Плебанівка, вул. Князя Василька, 
буд. 24
Тернопільська обл.,  Теребовлянський р-н,  м.  Теребовля,  площа Тараса Шевченка,
буд. 1
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Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Боричівка, вул. Шевченка, буд. 16
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. М. Говилів, вул. Степана Бандери, 
буд. 2
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. В. Говилів, вул. Січових Стрільців, 
буд. 10
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Бенева, вул. Шевченка, буд. 39
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Соколів, вул. Шевченка, буд. 25
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Семенів, вул. Семенівська, буд. 65
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Соснів, вул. Шкільна, буд. 5
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Семиківці, вул. Набережна, буд. 45
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Маловоди, вул. Шкільна, буд. 27
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Іванівка, вул. Ринок,  буд. 18
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Млиниська, вул. Центральна, буд. 202
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Кобиловолоки, вул. Гайова, буд. 207
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Лошнів, вул. Центральна, буд. 39
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Острівець, вул. Центральна, буд. 44

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

39 ФОП Закорченна Наталія Іванівна
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Писарєва, буд. 7, кв. 12
Ідентифікаційний код:   2809707909
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, буд. 92

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/17-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

40 ФОП Шановський Олександр Анатолійович
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Ентузіастів, буд. 9А, кв. 258
Ідентифікаційний код:   3216412859
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  хірургічна  стоматологія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Чернівці, вул. Лесі Українки, буд. 7Б

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/18-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

41 ФОП Додико Тетяна Олександрівна
Місцезнаходження: Одеська обл., Лиманський р-н, с.Красносілка, 
вул. Чорноморська, буд. 21
Ідентифікаційний код:   3273311386
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Красносілка, вул. Набережна, буд. 67А

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/19-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

42 ФОП Вудмаска Юрій Петрович
Місцезнаходження:  Закарпатська обл.,  Тячівський р-н,  смт Буштино,  вул.  Садова,
буд. 2
Ідентифікаційний код:   3205604491
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Богдана Хмельницького, 
буд. 33

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/21-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

43 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Малиничі, 
вул. Сонячна, 30
Ідентифікаційний код:   38469307
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  терапія,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою: лікувальна справа,  акушерська справа,  сестринська справа, лабораторна справа
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(клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Вищі Вовківці, вул. Центральна, буд. 31
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Копистин, вул. Перемоги, буд. 20/1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Климківці, вул. Тернопільська, буд. 9
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Климашівка, вул. Центральна, буд. 26/1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Калинівка, вул. Центральна, буд. 8/1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Івашківці, вул. Пушкіна, буд. 4
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Іванківці, вул. Велицького, буд. 30
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Доброгорща, вул. Пустосьолова, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Жучківці, вул. Центральна, буд. 4
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Данюки, вул. Центральна, буд. 5
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Гелетинці, вул. Центральна, буд. 57
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Волиця, вул. Центральна, буд. 8
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Масівці, вул. Центральна, буд. 29
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Малашівці, вул. Подільська, буд. 28
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Андрійківці, вул. Сезіка, буд. 7
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Олешин,  вул. Козацька, буд. 6
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Стуфчинці, вул. Сороківська, буд. 4
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Шаровечка,  вул. Берегова, буд. 14
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Давидківці,  вул. Гавришка, буд. 60
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці,  вул. Штена, буд. 5
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Розсоша,  вул. Центральна, буд. 26
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Богданівці,  вул. Заводська, буд. 4
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці,  вул. Шкільна, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ружичанка,  вул. Шкільна, буд. 2
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Водички, вул. Подільська, буд. 20
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Терешівці, вул. Центральна, буд. 
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Мацьківці, вул. Садова, буд. 118/1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Моломолинці, вул. Набережна, буд. 51
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Нафтулівка, вул. Центральна, буд. 15
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Немичинці, вул. Чапаєва, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Нижчі Вовківці, вул. Центральна, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Олешківці, вул. Шевченка, буд. 8
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пархомівці, вул. Трудова, буд. 15
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пашківці, вул. Шкільна, буд. 5А
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Печеськи, вул. Миру, буд. 10/2
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Райківці, пров. Мирний, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Редвинці, вул. Центральна, буд. 21
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Гвардійське,  вул. Соборна, буд. 34/1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Скаржинці, вул. Європейська, буд. 25
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Гнатівці,  вул. Перемоги, буд. 14
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Тиранівка, вул. Центральна, буд. 21
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ходаківці, вул. Шевченка, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Хоминці, вул. Миру, буд. 19
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Чабани, вул. Центральна, буд. 3
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Черепова, пров. Центральний, буд. 5
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Черепівка, вул. Трублаїні, буд. 40
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Шпичинці, вул. Б.Хмельницького, буд. 35
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Бахматівці,  вул. Дружби народів, буд. 96Б
м.Хмельницький, вул. Львівське шосе, буд. 1
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Аркадіївці, вул. Літвінова, буд. 3
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Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Шумівці, вул. Гагаріна, буд. 71/3
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Рижулинці, пров. Дружній, буд. 2
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Колибань, вул. Гагаріна, буд. 2/10
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Малиничі,  вул. Сонячна, буд. 30

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/22-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

44 ФОП Савчур Ульяна Іванівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Стародоманинська, буд. 37
Ідентифікаційний код:   3424211962
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл.,  Великоберезнянський р-н,  с.  Малий Березний,  вул.  Ублянська,
буд. 42А

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

45 ФОП Ханенко Іван Сергійович
Місцезнаходження: Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Поштова,
буд. 37А
Ідентифікаційний код:   3284213098
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  стоматологія,
хірургічна  стоматологія,  дитяча  стоматологія,  ортодонтія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Попова, буд. 3, прим. 127

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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46 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИЦЬКА
АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Волиця, вул. Дружби, буд. 22
Ідентифікаційний код:   42347497
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина;  за  спеціальністю молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська
справа,  акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Мостиський р-н, с.Мостиська Другі, вул. Зелена, буд. 8
Львівська обл., Мостиський р-н, с.Тщенець, вул. Миру, буд. 78
Львівська обл., Мостиський р-н, с.Волиця, вул. Дружби, буд. 22

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/27-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

47 ФОП Лужецька Ольга Томашівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Хуст, с. Чертіж, вул. Володимира Івасюка,
буд. 131
Ідентифікаційний код:   2202118181
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Хуст, с. Чертіж, вул. Володимира Івасюка, буд. 131

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

48 МИРНОПІЛЬСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Одеська обл., Арцизький р-н, с.  Мирнопілля, вул. Центральна,
буд. 90
Ідентифікаційний код:   03189104
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  геріатрія,  фізіотерапія;  за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Арцизький р-н, с. Мирнопілля, вул. Центральна, буд. 90

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
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код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

49 ФОП Жуматій Микола Михайлович
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Больнічна, буд. 6
Ідентифікаційний код:   2278423438
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія

за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Синюхин Брід, вул. Центральна, буд. 18А,
прим. 4

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/30-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

50 ФОП Мясковський Сергій Павлович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 43/57, кв. 31
Ідентифікаційний код:   2871906471
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Старонаводницька, буд. 6Б, прим. 276А (нежитлове прим.)№1

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/31-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

51 ФОП Садовий Олександр Юрійович
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Ізюм, вул. Київська, буд. 16, кв. 12
Ідентифікаційний код:   3067419291
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Ізюм, просп. Незалежності, буд. 48

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/33-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
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код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

52 ФОП Лістратова Оксана Анатоліївна
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Ізюм, вул. Залісна, буд. 3
Ідентифікаційний код:   2653001386
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ортопедична стоматологія

за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Ізюм, просп. Незалежності, буд. 48

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/34-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

53 ФОП Гордєєва Юлія Олегівна
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Ізюм, вул. Київська, буд. 32, кв. 44
Ідентифікаційний код:   3162507103
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Ізюм, просп. Незалежності, буд. 48

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/35-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

54 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ"  ДОЛИНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ
РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, вул. Оксани
Грицей, буд. 15
Ідентифікаційний код:   42326482
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  педіатрія,  терапія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа, лабораторна справа
(клініка),  акушерська справа
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за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Новий Мізунь, вул. Центральна, буд. 17
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Тяпче, вул. Шкільна, буд. 15
Івано-Франківська  обл.,  Долинський  р-н,  с.  Слобода  Долинська,  вул.  Братів
Гошовських, буд. 55 А
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Солуків, вул. Центральна, буд. 22
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Раків, вул. І. Франка, буд. 2
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Сенечів 2, вул. Зворянська, 259А
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Сенечів 1, вул. Центральна, буд. 135
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Рахиня, вул. Залізнодорожна, буд. 8
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Яворів, вул. Шевченка, буд. 48
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Гошів, вул. Шевченка, буд. 19
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Старий Мізунь., вул. Земленівка, буд. 4А
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Пшеничник, вул. Шевченка, буд. 13
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Тростянець, вул. Шевченка, буд. 12 А
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Старий Мізунь, вул. Січових Стрільців,
буд. 2
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Велика Тур’я, вул. Центральна, буд. 74 А
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Княжолука, вул. Кобринської, буд. 1 А
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Шевченково, вул. Шевченка, буд. 34
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Вишків, вул. Нова, буд. 112
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Якубів, вул. Шевченка, буд. 4
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Ангелівка, вул. Є. Коновальця, буд. 74
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Гериня, вул. Шевченка, буд. 22
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Дуброва, вул. Центральна, буд. 69
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Надіїв, вул. Шевченка, буд. 33
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Підліски, вул. Шкільна, буд. 6
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Оболоня, вул. Шевченка, буд. 64
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Новошин, вул. Фрасуляка, буд. 1
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Новоселиця, вул. Грушевського, буд. 13
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Белеїв, вул. Центральна, буд. 85
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, вул. С. Бандери, буд. 9
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Кропивник, вул. Шевченка, буд. 97
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Мислівка, вул. Розтока, буд. 56
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Мала Тур’я, вул. Тур’янська, буд. 42
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Максимівка, вул. Зелена, буд. 28
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Лолин, вул. І. Франка, буд. 85
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, вул. Грицей, буд. 15

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/36-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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55 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, 
вул. Навчальна, буд. 8А
Ідентифікаційний код:   37980334
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  терапія,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою: лікувальна справа,  сестринська справа,  акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Михайлівка, вул. Шевченко, буд. 77А
Донецька обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Навчальна, буд. 8А
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Стадіонна, буд. 15
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Очеретино, вул. Молодіжна, буд. 1
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Зелене, вул. Миру, буд. 3
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Іверське, вул. Центральна, буд. 4
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Некременне, вул. Дружби Народів, буд. 1
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Дмитро-Дар’ївка, вул. Космонавтів, буд. 37А
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Беззаботівка, вул. Центральна, буд. 27
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Дмитроколине, вул. Миру, буд. 47
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Шостаківка, вул. Космонавтів, буд. 77А
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Запаро-Мар’ївка, вул. Вишневського, 
буд. 102А
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Весела Гора, вул. Центральна, буд. 102
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Мирна Долина, вул. Шкільна, буд. 7А
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Криниці, вул. Б.Хмельницького, буд. 1
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Степанівка, вул. Степна, буд. 4
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Яківлівка, вул. Гагарина, буд. 5
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Петрівка Друга, вул. Шкільна, буд. 2
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Високопілля, вул. Центральна, буд. 38А
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Новобахметієве, вул. Молодіжна, буд. 4
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Мар’янка, вул. Гагаріна, буд. 17
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Новоявленка, вул. Набережна, буд. 145А
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Золоті Пруди, вул. Шкільна, буд. 43В
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Новополтавка, вул. Центральна, буд. 83А
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Спасько-Михайлівка, вул. Центральна, 
буд. 102
Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Староварварівка, вул. Весела, буд. 2

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/37-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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56 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
ВАШКІВЕЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  "ВАШКІВЕЦЬКИЙ  ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул. Д. Загула,
буд. 6А
Ідентифікаційний код:   02005728
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  терапія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
сестринська справа, медична статистика,  акушерська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул. Д.Загула, буд. 6 А
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Слобода-Банилів, вул. Соборна, буд. 214 А
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Карапчів, вул. Паркова, буд. 1 А
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Карапчів, вул. Центральна, буд. 45
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Банилів, вул. Гостинець, буд. 112 А
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Коритне, вул. Шкільна, буд. 4
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Волока, вул. Кобилянська, буд. 12
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Бабине, вул. Бабинська, буд. 79
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Вали, вул. Центральна, буд. 117
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Бережонка, вул. Лелека, буд. 27
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Бережниця, вул. Головна, буд. 62
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Замостя, вул. Головна, буд. 1

Реєстраційне досьє від 04.09.2018 № 0410/39-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

57 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"КОСМАЦЬКА  АМБУЛАТОРІЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ"  КОСМАЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ    ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  
ГРОМАДИ"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Космач, вул. Степана
Бандери, буд. 3
Ідентифікаційний код:   42165308
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина;  за  спеціальністю молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська
справа, лікувальна справа,  акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Космач, вул. Завояли, буд. 154А
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Космач, вул. Рушірська, буд. 151А
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Прокурова, кут Село, буд. 162А
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Брустурів, присілок Царина,  буд. 45А
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Космач, вул. Степана Бандери, буд. 3

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 0410/40-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

58 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"КІЛІЙСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КІЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Кілія, вул. Перемоги, буд. 67
Ідентифікаційний код:   38087224
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Фурманівка, вул. Тимошенко, 18
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Помазани, вул. Віноградна, 35
Одеська обл., Кілійський р-н, м.Кілія, вул. Перемоги, 67
Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове, вул. Різдвяна, 55
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Десантне, вул. Шкільна, 93
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Шевченкове, вул. Чернишевського,16
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Василівка, вул. Шкільна, 33-А
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Приморське, вул. Шкільна, 16
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Приозерне, вул. Кілійська, 9
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Старі Трояни, вул. 28-го Червня, 54
Одеська обл., Кілійський р-н, о.Зміїний, вул. Козацька, 27
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Омарбія, вул. Л.Українки, 48
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Новоселівка, вул. Шкільна, 9
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Червоний Яр, вул. Кілійська, 3
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Ліски, вул. Дунайська, 35
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Мирне, вул. Сонячна, 36
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Ново-Миколаївка, вул. Дунайська, 37
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Трудове, вул. Центральна, 6
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Дмитрівка, вул. Миру, 111-А

Реєстраційне досьє від 01.10.2018 № 05/0110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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59 ФОП Крючкова Маргарита Юріївна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 20, кім. 46,47
Ідентифікаційний код:   3406306947
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дитяча стоматологія,  терапевтична стоматологія,  хірургічна стоматологія,
ортопедична  стоматологія,  ортодонтія,  стоматологія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 20, гуртожиток

Реєстраційне досьє від 03.10.2018 № 05/0310-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

60 ФОП Фарзалієва Ельяна Джахід Кизи
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Волхівська, буд. 8
Ідентифікаційний код:   3241013623
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Ювілейний, буд. 57А

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 05/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

61 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "3Д-
СЕРВІС"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4, літера "Б"
Ідентифікаційний код:   42096622
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  рентгенологія;  за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4Б

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 06/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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62 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИЛІСНЕНСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Маневицький р-н, с.Прилісне, вул. Сойне, 
буд. 6А
Ідентифікаційний код:   42428188
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
лікувальна справа,  сестринська справа,  акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Лишнівка, вул. Бринського, буд. 76
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне, вул. Сойне, буд. 6А
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Галузія, вул. Зелена, буд. 1
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Карасин, вул. Смоливиці, буд. 83
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Городок, вул. Центральна, буд. 30
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Серхів, вул. Довжиця, буд. 35
Волинська обл., Маневицький р-н, с. Замостя, вул. Центральна, буд. 51А

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 06/2809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

63 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МІСЬКА
ДИТЯЧА  КЛІНІЧНА  ЛІКАРНЯ  №24"  ХАРКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  
РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Руставелі, буд. 4 А
Ідентифікаційний код:   31766242
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дитяча  дерматовенерологія,
педіатрія,  підліткова  терапія,  дитячі  інфекційні  хвороби,  дитяча  гінекологія,  дитяча
гастроентерологія,  дитяча кардіоревматологія,  клінічна лабораторна діагностика,  дитяча
неврологія,  дитяча  ортопедія  і  травматологія,  лікувальна  фізкультура,  дитяча
отоларингологія,  дитяча  офтальмологія,  ультразвукова  діагностика,  фізіотерапія,
функціональна діагностика, дитяча хірургія, рентгенологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,  лабораторна  справа  (клініка),
медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Тернопільська, буд. 21
м.Харків, пров. Руставелі, буд. 4А
м.Харків, просп. Гагаріна, буд. 174/2
м.Харків, пров. Плетнівський, буд. 7
м.Харків, вул. Вокзальна, буд. 10

Реєстраційне досьє від 01.10.2018 № 07/0110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
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код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

64 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"РОЖИЩЕНСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" РОЖИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  Волинська  обл.,  Рожищенський  р-н,  м.  Рожище,  вул.  Коте
Шилокадзе, буд. 19
Ідентифікаційний код:   38541660
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  терапія,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  лікувальна  справа,  лабораторна  справа  (клініка),   акушерська  справа,
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Щурин, вул. Незалежності, 7
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Єлизаветин, вулиця Прилітна, 52
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Незвір, вул. Новосельців, 4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 51
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Літогоще, вул. І.Франка, 196
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Луків, вул. Радянська, 2
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Любче, вул. Садова, 1
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Козин, вул. Миру 26
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Квітневе, вул. Радянська, 10
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Кроватка, вул. Партизанська, 10
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Кобче, вул. Центральна, 8а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Кияж, вул. Миру, 27
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Крижівка, вул. 1-го Травня, 47
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Іванчиці, вулиця Центральна, 9
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Навіз, вул. Б.Хмельницького, З
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Залісці, вулиця Фрунзе, 33а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Ворончин, вулиця Шкільна, 4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Дмитрівка, вулиця Центральна, 8
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Духче, вулиця Жовтнева, 65
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Городині, вулиця Центральна, 16
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Трилісці, вул. Котельникова, 2
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Валер'янівка, вулиця Зарічна, 27
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Переспа, вулиця Миру, 3
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Берегове, вулиця Луцька, 25
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Бортяхівка, вулиця Шкільна, 2
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Доросині, вулиця Ф.Фріда, 1
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Сокіл, вулиця Червоного Хреста, 7
Волинська обл., Рожищенський р-н, смт. Дубище, вулиця Зелена,46
Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, вулиця Коте Шилокадзе, 19
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Іванівка, вулиця Перемоги, 4а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Рудня, вул. Центральна, 9
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Вічині, вул. 17 Вересня, 4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Носачевичі, вул. Молодіжна,6
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Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Береськ, вул. Перемоги, 4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Кременець, вул. Рожищенська, 40
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Уляники, вул. Центральна, 11
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Немир, вул. Ветеранів, 166
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Башова, вул. Лісова, 39
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Березолуки, вул. Перемоги, 25
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Мильськ, вул. 1-го Травня, 18
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Підгірне, вул. Л.Українки, 47
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Вишеньки, вул. Вишнева, 9
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Вітоніж, вул. Першотравнева, 28а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Топільне, вул. Ювілейна, 24
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Раймісто, вул. Квітнева, 13а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Озденіж, вул. Садова, 46
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Оленівка, вул. Миру, 40
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Пожарки, вул. Радянська, 49
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Копачівка, вул. Молодіжна, 1
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Яблунівка, вул. Ватутіна, 18а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Рудка - Козинська, вул. Жовтнева, 196
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Студині, вул. Чапаєва, 2
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Тристень, вул. Воробйова, 4
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Залісці, вул. Фрунзе, 33а
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Ясенівка, вул. Радянська 26/2
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Тростянка, вул. Центральна, 39
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Ольганівка, вул. Гранична, 29
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Тихотин, вул. Слави ,4

Реєстраційне досьє від 02.10.2018 № 07/0210-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

65 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МІСЬКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул.Алчевських, буд.32
Ідентифікаційний код:   02002523
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  психотерапія,  психіатрія,
функціональна  діагностика,  неврологія,  дитяча  психіатрія,  медична  психологія,
сексопатологія, фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Мироносицька, буд. 81/85
м.Харків, вул. Алчевськиих, буд. 32

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 07/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
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найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

66 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МІСЬКА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, Салтівське шосе, буд.266-Г
Ідентифікаційний код:   03293853
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  анестезіологія,
трансфузіологія,  кардіологія,  клінічна  біохімія,  клінічна  лабораторна  діагностика,
патологічна  анатомія,  терапія,  рентгенологія,  ревматологія,  ультразвукова  діагностика,
фізіотерапія,  функціональна  діагностика;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з
медичною  освітою:  лабораторна  справа  (клініка),  лабораторна  справа  (гігієна),
сестринська справа, медична статистика, рентгенологія,  санологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, Салтівське шосе, буд. 266-Г

Реєстраційне досьє від 01.10.2018 № 08/0110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

67 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  МЕДИЧНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІІ РІВНЯ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Майора Борищака, 20/3
Ідентифікаційний код:   01999632
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
анестезіологія,  неонатологія,  онкогінекологія,  рентгенологія,  трансфузіологія,
ультразвукова  діагностика,  терапія,  дитяча  офтальмологія,  дитяча  неврологія,  медична
психологія,  бактеріологія,  генетика  медична,  клінічна  біохімія,  клінічна  лабораторна
діагностика, лабораторна імунологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),
рентгенологія,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 17
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Київська, буд. 14
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Майора Борищака, буд. 20/3

Реєстраційне досьє від 03.10.2018 № 08/0310-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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68 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯВОРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ  РАДИ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження:  Львівська  обл.,  Яворівський  р-н,  смт  Івано-Франкове,
вул. Львівська, буд. 52
Ідентифікаційний код:   20763272
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
загальна  практика  -  сімейна  медицина,  клінічна  лабораторна  діагностика,  клінічна
біохімія,  неврологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  педіатрія,  рентгенологія,
стоматологія,  терапія,  хірургія,  ультразвукова  діагностика;  за  спеціальністю молодшого
спеціаліста  з  медичною  освітою:   акушерська  справа,  лікувальна  справа,  лабораторна
справа (клініка),  сестринська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Страдч, вул. Польова, 23
Львівська обл., Яворівський р-н, смт.Івано-Франково. вул. Львівська, 52
Львівська обл., Яворівський р-н, смт.Івано-Франково, вул. Миру, 21
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Добростани, вул. Шевченка, 68
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Бірки, вул. Б.Хмельницького, 17
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Мальчиці, вул. Центральна, 220
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Рокитне, вул. Центральна, 2
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Кожичі, вул. Центральна, 2
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Великополе, вул. Садова, 32
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Домажир, вул. Широка, 3
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Лозино, вул. Горбок, 2
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Кам'янобрід, вул.Б.Хмельницького, 3
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Лелехівка, вул..8 Березня, 1
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Ясниська, вул. Шевченка,2
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Дубровиця. вул. Серединна, 2
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Вороців. вул. Шевченка, 45

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 08/2809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

69 ФОП Коцулим Віктор Миколайович
Місцезнаходження:  Вінницька  обл.,  м.Могилів-Подільський,  вул.  Полтавська,
буд. 41
Ідентифікаційний код:   2194322313
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дитяча отоларингологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 73Г

Реєстраційне досьє від 03.10.2018 № 09/0310-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

70 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ШИРОКІВСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ"
ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Широківський р-н, смт Широке, 
вул. Казбек, буд. 17
Ідентифікаційний код:   36729598
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
загальна практика - сімейна медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста
з медичною освітою:  лікувальна справа, сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Латівка, вул. Миру, буд. 19
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Трудолюбівка,  вул. Широка, буд. 43
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Широка Дача вул. Центральна, буд.10
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Радевичево, вул. Центральна, буд. 19
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Водяне, вул. Воїнів-афганців, буд.14
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Степне, пров. Амбулаторний, буд.3
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Зелена Балка, вул. Зарічна, буд.1-а
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Зелений Гай, вул. Центральна, буд. 27
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Карпівка,  вул. Степова, буд. 8
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Новолатівка,  вул. Шкільна, буд. 7
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Гречані Поди,  вул. Степова, буд. 1
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Миролюбівка, вул. Шкільна, буд. 23-а
Дніпропетровська  обл.,  Широківський  р-н,  с.  Новомалинівка,   вул.  Центральна,
буд.56а
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Новокурське, вул. Центральна, буд. 14
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Явдотівка, вул. Степова, буд. 29-а
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Червоне,  вул. Мацюці, буд. 50
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Тихий Став, вул. Центральна, буд. 4-а
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Розівка, вул. Вишнева, буд. 22
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Дачне, вул. Молодіжна, буд. 39
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Олександрівка, вул. Больнична, буд. 31
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Благодатне, вул. Центральна, буд. 6
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, смт. Широке, вул. Казбек, буд. 17
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Андріївка, вул. Державна, буд. 28
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с .Шестірня, вул.  Українська, буд. 62
Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Інгулець, вул. Чкалова, буд. 48

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 10/2809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
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рахунки територіальних органів Державного казначейства)

71 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  ПОПАСНЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:  Луганська  обл.,  Попаснянський  р-н,  м.  Попасна,  вул.  Миру,
буд. 151, прим. 2
Ідентифікаційний код:   37928735
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапія,  педіатрія,  загальна  практика  -  сімейна  медицина,  організація  і
управління  охороною  здоров'я;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:   сестринська  справа,  лабораторна  справа  (клініка),  медична  статистика,
лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Золотарівка, вул. Шкільна, буд. 4
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Попасна, вул. Миру, буд. 151, прим.2
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Білогорівка, вул. Зелена, буд. 11
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Врубівка, вул. Шкільна, буд. 11
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Комишуваха, вул. Первомайська, буд. 4-а
Луганська обл., Попаснянський р-н, с-ще Лисичанський, вул. Паркова, буд. 1-д
Луганська обл., Попаснянський р-н, с-ще Підлісне, вул. Центральна, буд. 14а
Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Троїцьке, вул. Шкільна, буд. 10
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Медична, буд. 11
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Ломоносова, буд. 5-А
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Гагаріна, буд. 3
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Тошківка, вул. Миру, буд. 35
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Нижнє, вул. Шкільна, буд. 25
Луганська обл., Попаснянський р-н, с-ще Дружба, вул. Верхня, буд. 23
Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Оріхове, вул. Колхозна, буд. 2/2
Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Шипилівка, провулок Шкільний, буд. 2
Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Миколаївка, вул. Міра, буд. 72 А
Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Новоіванівка, вул. Іванівська, буд. 12-а
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Комишуваха, вул. Поштова, буд. 2
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Малорязанцеве, вул. Центральна, буд. 126
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Вовчоярівка, вул. Медична, буд. 3
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Мирна Долина, вул. Освіти, буд. 1
Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Лоскутівка, вул. Шевченка, буд. 10-а
Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Біла Гора, вул. Зубенка, буд.3-а
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Стандартна, буд. 6
Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Катеринівка, вул..Коцюбинського, буд. 18
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Нижнє, вул. Слободська, буд. 6
Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Новотошківське, вул. Соборна, буд. 12

Реєстраційне досьє від 03.10.2018 № 11/0310-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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72 ФОП Маланчук Богдан Орестович
Місцезнаходження:  Рівненська  обл.,  Рівненський  р-н,  с.Колоденка,  вул.  Князя
Володимира, буд. 14
Ідентифікаційний код:   2747116810
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю урологія
за місцем провадження діяльності
м.Рівне, вул. О.Олеся, буд. 12

Реєстраційне досьє від 01.10.2018 № 12/0110-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

73 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МІСЬКА
КЛІНІЧНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ № 16" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Луї Пастера, буд. 2
Ідентифікаційний код:   24660907
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча нефрологія,
ультразвукова  діагностика,  фізіотерапія,  функціональна  діагностика,  бактеріологія,
рентгенологія,  дитяча  гінекологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  клінічна  біохімія,
дитяча  анестезіологія,  дитяча  пульмонологія,  дитяча  гематологія,  дитяча
гастроентерологія,  кардіологія,  трансфузіологія,  ендоскопія,  дитяча  отоларингологія;  за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, медична
статистика, рентгенологія, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Луї Пастера, буд. 2

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 12/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

74 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МІСЬКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №16" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Шаповалівський, буд. 8
Ідентифікаційний код:   30377832
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  психіатрія,  функціональна
діагностика, психотерапія, наркологія,  медична психологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
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м.Харків, пров. Шаповалівський, буд. 8
Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 12/2809-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

75 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МІСЬКИЙ
КЛІНІЧНИЙ  ПОЛОГОВИЙ  БУДИНОК  №6"  ХАРКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Пастера, буд.2
Ідентифікаційний код:   30657392
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
анестезіологія,  епідеміологія,  неонатологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,
рентгенологія,  терапія,  ультразвукова  діагностика,  генетика  медична,  стоматологія,
ендоскопія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська
справа,   акушерська  справа,  сестринська  справа  (операційна),  лабораторна  справа
(клініка), медична статистика, рентгенологія

за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Луї Пастера, буд.2

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 13/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

76 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА № 17" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Бакуліна, буд. 4
Ідентифікаційний код:   03003683
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  лікувальна  фізкультура,
гастроентерологія,  ендокринологія,  ендоскопія,  інфекційні  хвороби,  онкологія,
ревматологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, неврологія,
ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  рентгенологія,
рефлексотерапія,  терапія,  ультразвукова  діагностика,  урологія,  фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою:   сестринська  справа,   акушерська  справа,  рентгенологія,  лабораторна  справа
(клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Новгородська, буд. 4
м.Харків, вул. Бакуліна, буд. 4

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 13/2809-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

77 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА № 26" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Двадцять третього Серпня, буд. 23-А
Ідентифікаційний код:   02003698
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  бактеріологія,
гастроентерологія,  дерматовенерологія,  ендокринологія,  ендоскопія,  інфекційні хвороби,
кардіологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  лікувальна  фізкультура,  онкологія,
пульмонологія,  неврологія,  ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія,
ультразвукова  діагностика,  урологія,  фізіотерапія,  функціональна  діагностика,  хірургія,
загальна  практика  -  сімейна  медицина,  проктологія,  психотерапія,  ревматологія,
рефлексотерапія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
сестринська  справа,   акушерська  справа,  рентгенологія,  лабораторна  справа  (гігієна),
лабораторна справа (клініка), медична статистика

за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Двадцять третього Серпня, буд.23-А

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 14/2809-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

78 ФОП Соколюк Віра Михайлівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Яремче, вул. Ковпака, буд. 28/1
Ідентифікаційний код:   2909009145
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м.Яремче, вул. Пушкіна, буд. 60 А

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 21/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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79 ФОП Комарницький Олег Йосифович
Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сможе
Ідентифікаційний код:   2936525136
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  терапевтична  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,
хірургічна  стоматологія,  дитяча  стоматологія,  ортодонтія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сокільники, вул. Наварійська, буд. 2

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 22/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

80 ФОП Мотузний Денис Сергійович
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Уланська, буд. 2, кв. 6
Ідентифікаційний код:   3037816630
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  хірургічна  стоматологія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Харківська, буд. 157, кв. 4

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 23/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

81 ФОП Монастирська Вартуш Оганнесівна
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Ізюм, вул. Ентузіастів, буд. 14
Ідентифікаційний код:   2912922366
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю офтальмологія, дитяча офтальмологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Героїв Сталінграду, буд. 140

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 24/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)
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82 ФОП Паталаха Віталій Васильович
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Північна, буд. 1
Ідентифікаційний код:   2417508298
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, буд. 21/1

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 25/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

83 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ  РАДИ"  ОБЛАСНИЙ  ШКІРНО  -  ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР №2"
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, м.Зміїв, вул.Червоноармійська,
буд. 43
Ідентифікаційний код:   31711130
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дерматовенерологія,  дитяча
дерматовенерологія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Зміївський р-н, м.Зміїв, вул. Покровська, буд. 43

Реєстраційне досьє від 04.10.2018 № 26/0410-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

84 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  "ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА СЛОВ'ЯНСЬКА"

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Банківська, буд. 85
Ідентифікаційний код:   37803279
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  терапія,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Шевченка, буд. 40
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Маломіська, буд. 142
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Донецька обл., Слов'янський р-н, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, буд. 21А
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Заводська, буд. 2А
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Донська, буд. 5
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Генерала Батюка, буд. 25
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 14
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Свободи, буд. 37
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Банківська, буд. 85

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 2809/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

85 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"СТАВИЩЕНСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  СТАВИЩЕНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Київська обл., Ставищенський р-н, смт Ставище, вул. Цимбала
Сергія, буд. 17
Ідентифікаційний код:   37323500
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  терапія,  загальна практика -
сімейна  медицина,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  акушерська справа, лікувальна справа,  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Красилівка.вул. Центральна, 84
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Полковниче, вул. Поповича, 3
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Попружна, вул. Незалежності, 10
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Кривець, вул. Шевченка, 29
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Гостра Могила, вул. Центральна, 31
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Винарівка, вул. Ювілейна, 27
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Василиха, вул. Наумова, 1
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Брилівка, вул. Петровська, 5
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Бесідка, вул. Зелена, 26
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Антонівка, вул. Шкільна, 25
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Гейсиха, вул. Гагаріна, 13
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Розкішна, вул. Шкільна, 2а
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Іванівка, вул. Сім'ї Клименків, 46
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Ясенівка, вул. Шевченка, 40
Київська обл., Ставищенський р-н, смт Ставище, вул. Цимбала Сергія, 17
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Сухий Яр. вул. Лесі Українки, 26
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Сніжки, вул. 40-річчя Перемоги, 3
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Богатирка, вул. Шевченка, буд. 32
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Любча, вул. Каштанова, буд. 10
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Розумниця, вул. Миру, 36В
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Журавлиха, вул. 40-річчя Перемоги, 15
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги, 2
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Станіславчик, вул. Садова, 24
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Київська обл., Ставищенський р-н, с. Юрківка, вул. Шкільна, 26
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Червоне, вул. Центральна, 34
Київська обл., Ставищенський р-н, с.Торчиця,  вул. Хліборобська, 12

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 2809/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

86 ФОП Болото Ольга Михайлівна
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Байдівка, вул. Айдарська,
буд. 27
Ідентифікаційний код:   2128217429
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  акушерство  і  гінекологія,  неврологія,  рентгенологія;  за  спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Монастирська, буд. 67А

Реєстраційне досьє від 28.09.2018 № 2809/09-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1841 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 86 справ

Начальник Управління ліцензування 
та контролю якості надання 
медичної допомоги                                                                   І.І. Слонецький

Бондар В.Є. (044) 200 08 17
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