ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.11.2018 № 2220

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ФОП Орнат Романа Богданівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Соборності, буд. 1, кв. 1
Ідентифікаційний код: 2984607184
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю пульмонологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 01/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

2 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРЕГІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Берегово, вул. Ліннера
Бертолона, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38068793
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Шом, вул. Головна, 97
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Нижні Ремета, вул. Центральна, 165
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Верхні Ремета, вул. Центральна, 39
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Кідьош, вул. ІІ Ракоці Ф.,15
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Геча, вул. Світанку, 36
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Галабор, вул. Велика, 109
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Чома, вул. Петефі, 53
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Горонглаб, вул.Т. Шевченка, 1А
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Гут, вул. Раковці Ф., 57
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Каштаново, вул. Визволення, 41;
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Рафайново, вул. Берегівська, 1
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Попово, вул. Шкільна, 208
Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Берегове, вул. Ліннера Бертолона, 2
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Свобода, вул. Миру, 51
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Боржава, вул. Кошута,175
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Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Вари, вул. Малом, 1
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Гать, вул. Головна, 52б
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Батрадь, вул. Пушкіна, 14А
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Берегуйфалу, вул. Ф. Ракоці, 214
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Бадалово, вул. Мартірок, 222
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Велика Бийгань, вул. Головна, 61
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Дийда, вул. Арпада, 119/а
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Гуняди, вул. Лужанська, 13
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Косонь, вул. Кошут Лайоша, 29
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Яноші, вул. Шевченка, 43
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Велика Бакта, просп. Свободи, 16
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Великі Береги, вул. ІІ Ракоці Ф., 57
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Бене, вул. Ракоці, 48
Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт. Батьово, вул. Кошута, 55
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Запсонь, вул. Головна, 96
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 159
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мочола, вул. Головна, 165
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мала Бийгань, вул. Лісова, 2
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Мале Попово, вул. Прикордонна, 48
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Данилівка, вул. Гагаріна, 97
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Квасово, вул. Головна, 87
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Оросієво, вул. Пекарська, 4
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Четфалва, вул. Петефі, 90
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Гетєн, вул. Миру, 48
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Астей, вул. Прикордонна, 25
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Бакош, вул. Шкільна, 83
Реєстраційне досьє від 19.11.2018 № 01/1911-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 5" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Архітектора Альошина, буд. 6
Ідентифікаційний код: 31941614
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія, ортодонтія, дитяча
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пр-т Архітектора Альошина, буд.6
м.Харків, вул. Северина Потоцького, буд.8
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 01/2111-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

4 ФОП Бутко Андрій Олександрович
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка,
пров. Зміївський, буд. 41
Ідентифікаційний код: 3218805219
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Свободи Людвіга, буд. 31, А-12
м.Харків, просп. Московський, буд. 10/12, 1поверх, літ. А-5
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 01/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

5 ФОП Липський Орест Зеновійович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Івана Франка, буд. 9, кв. 2
Ідентифікаційний код: 2634501935
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Ямпіль, вул. І.Франка, буд. 71
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 02/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

6 ФОП Комарова Ніка Вячеславівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Шліхтера, буд. 4, кв. 33
Ідентифікаційний код: 3272418304
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія
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за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Урлівська, буд. 23А
Реєстраційне досьє від 20.11.2018 № 02/2011-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

7 ФОП Ковальова Світлана Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Героїв Праці, буд. 70, кв. 64
Ідентифікаційний код: 2518400840
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Руставелі, буд. 32
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 02/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

8 ФОП Проценко Анжела Вячеславівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Берегівський р-н, м.Берегове, вул. Шевченко,
буд. 39, корпус А, кв. 22
Ідентифікаційний код: 2546307608
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Берегове, вул. Ліннера Бертолона, буд. 2
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 03/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

9 КОМУНАЛЬНИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ
РАДИ

ЗАКЛАД
"РІВНЕНСЬКИЙ
ІНТЕРНАТ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

Місцезнаходження: Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Боянівка, вул. Лісова, буд. 1
Ідентифікаційний код: 03189328
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, терапія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
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за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Боянівка, вул. Лісова, 1
Реєстраційне досьє від 19.11.2018 № 03/1911-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 ФОП Мовчан Володимир Володимирович
Місцезнаходження: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с.Ялинці, вул. Шевченка,
буд. 22
Ідентифікаційний код: 3152916476
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Київська, буд. 56
Реєстраційне досьє від 20.11.2018 № 03/2011-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

11 ФОП Тисовський Мирон Омельянович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Велика Бакта,
вул. Дружби, буд. 12
Ідентифікаційний код: 2138508576
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Берегове, вул. Ліннера Бертолона, буд. 2
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 04/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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12 ФОП Водоріз Юрій Віталійович
Місцезнаходження: Харківська обл., Ізюмський р-н, м.Ізюм, вул. Хлібозаводська,
буд. 3, кв. 15
Ідентифікаційний код: 2464500610
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Ізюм, вул. Героїв-Чорнобильців, буд. 25/23
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 04/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

13 ФОП Россоха Валентина Олексіївна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с.Старі Кути,
вул. Ів. Франка
Ідентифікаційний код: 3224808647
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
м.Чернівці, вул. Головна, буд. 191
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 05/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

14 ФОП Стельмащук Катерина Олександрівна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 9/1, кв. 69
Ідентифікаційний код: 3175305682
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дерматовенерологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 4Ж (літера А), нежитлові приміщення з
№1 по №6 (групи приміщень №191)
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 05/2111-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 нарахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Софін Євген Георгійович
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Мирноград, пров. Чкалова, буд. 39
Ідентифікаційний код: 3040203493
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., Покровський р-н, смт Гродівка, вул. Горького, буд. 31А
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 05/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

16 ФОП Кустрьо Олена Іванівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Берегівський р-н, м.Берегове,
вул. Проектна, буд. 4
Ідентифікаційний код: 2308013689
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Берегівський р-н, м. Берегове, вул. Ліннера Бертолона, буд. 2
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 06/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА
ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №19" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 19
Ідентифікаційний код: 26150984
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча кардіоревматологія,
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча офтальмологія, дитяча отоларингологія, дитяча
неврологія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, ендоскопія, клінічна лабораторна
діагностика, організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, підліткова терапія,
рентгенологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Слави, буд. 11
м.Харків, вул. Залізнична, буд. 37
м.Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 19
м.Харків, вул. Курилівська, буд. 30
м.Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 152
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Реєстраційне досьє від 20.11.2018 № 06/2011-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

18 ФОП Данько Володимир Володимирович
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Стрий, вул. Обаля, буд. 23, кв. 4
Ідентифікаційний код: 2356016979
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Стрий, вул. С.Бандери, буд. 17, кв. 6
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 06/2111-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

19 ФОП Стецюк Віта Андріївна
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Рокосовського,
буд. 12, кв. 8
Ідентифікаційний код: 2944811422
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Леваневського, буд. 3
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 06/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

20 ФОП Вдовенко Ольга Миронівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Велика Бакта,
просп. Свободи, буд. 2, кв. 5
Ідентифікаційний код: 3262917084
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Берегівський р-н, вул. Ліннера Бертолона, буд. 2
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 07/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

21 ФОП Мардар Сергій Іванович
Місцезнаходження: Одеська обл., Ренійський р-н, с.Новосільське, вул. Гагаріна,
буд. 19
Ідентифікаційний код: 3281519135
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Садова, буд. 14
Реєстраційне досьє від 19.11.2018 № 07/1911-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

22 ФОП Гавриленко Фрол Олександрович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. 12 квітня, буд. 64
Ідентифікаційний код: 3175803536
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 18, прим. 43
Реєстраційне досьє від 20.11.2018 № 07/2011-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

23 ФОП Осадчук Мирослава Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Хлібна, буд. 28, кв. 12
Ідентифікаційний код: 3313814231
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Житомир, вул. Вітрука, буд. 43, кв. 177
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 07/2111-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

24 ФОП Марчук Олександр Михайлович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Рожнятів,
вул. Січових Стрільців, буд. 143
Ідентифікаційний код: 3377204094
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Рожнятів, вул. Пушкіна, буд. 13
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 08/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

25 ФОП Фурт Василь Дмитрович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Нижня Апша,
вул. Подішор, буд. 21/А
Ідентифікаційний код: 3335500590
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Нижня Апша, вул. Подішор, буд. 21Б
Реєстраційне досьє від 19.11.2018 № 08/1911-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

26 ФОП Рустамов Ельдар Мохуббатович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Уральська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 3286311779
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Українська, буд. 57, прим. 21
Реєстраційне досьє від 20.11.2018 № 08/2011-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

11
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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

27 ФОП Дякун Галина Ярославівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Перегінське, вул.
Сагайдачного, буд. 66
Ідентифікаційний код: 3391215403
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Перегінське, вул. Сотенного
Довбуша, буд. 5Г
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 08/2111-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

28 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РЖИЩІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" РЖИЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ржищів, вул. Тараса Шевченка, буд. 15-А
Ідентифікаційний код: 01994646
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, клінічна
лабораторна діагностика, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
педіатрія, психіатрія, наркологія, рентгенологія, неврологія, стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська
справа, сестринська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Ржищів, вул. Соборна, 40
Київська обл., м.Ржищів, вул. Тараса Шевченка, 15-А
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 08/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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29 ФОП Винарович Ольга Михайлівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Дороша Ю., буд. 10, кв. 7
Ідентифікаційний код: 2752922807
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ендокринологія, терапія, кардіологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Залізнична, буд.4а
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 09/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

30 ФОП Носова Вікторія Вікторівна
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Соціалістична, буд. 14, кв. 245
Ідентифікаційний код: 3169216948
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: ортопедична стоматологіяза
місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Українська, буд.57, приміщ. 21
Реєстраційне досьє від 20.11.2018 № 09/2011-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

31 ЛІЩИНІВСЬКИЙ
ІНТЕРНАТ

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ

БУДИНОК-

Місцезнаходження: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с.Ліщинівка
Ідентифікаційний код: 03189191
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, неврологія, психіатрія,
терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Ліщинівка
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 09/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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32 ФОП Керницький Ростислав Тарасович
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Василя Симоненко, буд. 9а, кв. 39
Ідентифікаційний код: 3055814439
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, бульвар Шевченка, буд. 47А/2
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 10/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

33 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, смт Березнегувате,
вул. Лермонтова, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38412046
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
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Тетянівка, вул. Центральна, буд. 45
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, смт Березнегувате, вул. Лермонтова, буд. 1
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Червоний Яр, вул. Степанова, буд. 33
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Федорівка, вул. Кузіна, буд. 19
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Пришиб, вул. Шевченка, буд. 72
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Петропавлівка, вул. Польова, буд. 30
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Новосевастополь, вул. Центральна,
буд. 10а
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Новоочаків, вул. Сонячна, буд. 34
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Сергіївка, вул. Садова, буд. 5
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Нововолодимирівка, вул. Торгова, буд. 45
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Лепетиха, вул. Шкільна, буд. 10
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Маліївка, вул. Широка, буд. 44
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Новоукраїнка, вул. Космонавтів, буд. 1
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Мурахівка, вул. Центральна, буд. 20
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Любомирівка, вул. Перемоги, буд. 7
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Біла Криниця,
вул. ім. В.М.Кузьменка, буд. 21
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Висунськ, вул. Шевченка, буд. 1а
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Калуга, вул. Капітана Виноградова, буд. 10
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, селище Березнегувате,
вул. Березнегуватська, буд. 18
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Кавказ, вул. Шкільна, буд. 11
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Велике Артаково, вул. Центральна, буд. 12

14
Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, с. Веселе, вул. Ентузіастів, буд. 44
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 10/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

34 ФОП Краснощок Ольга Леонідівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Космічна, буд. 4, кв. 18
Ідентифікаційний код: 3166018148
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія, дитяча неврологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Клочківська, буд. 101Ж
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 11/1611-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

35 ФОП Барановський Анатолій Васильович
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Коростень, вул. В.Сосновського,
буд. 19, кв. 4
Ідентифікаційний код: 3161522913
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 11
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 11/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 7" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 54
Ідентифікаційний код: 01999069
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, медична статистика

15
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Балтська дорога, буд. 40
м.Одеса, вул. Академіка Воробйова, буд. 5
м.Одеса, вул. Шкодова гора, буд. 1
м.Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 54
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 14/2111-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

37 ФОП Нікітюк Наталія Миколаївна
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Сільська, буд. 20А
Ідентифікаційний код: 2868118924
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 81, прим. 2
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 15/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

38 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ
САНАТОРІЙ №1"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Ньютона, буд. 125
Ідентифікаційний код: 02001819
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія,
дитяча психіатрія, клінічна лабораторна діагностика, дитяча отоларингологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Ньютона, буд. 125
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 16/2111-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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39 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЛІКАРНЯ №2" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

"МІСЬКА

Місцезнаходження: м.Рівне, вул. О.Олеся, буд. 13
Ідентифікаційний код: 01111032
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина,
кардіологія,
клінічна
лабораторна
діагностика,
неврологія,
отоларингологія,
офтальмологія, психофізіологія, рентгенологія, стоматологія, терапія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Рівне, вул. О.Олеся, буд. 13
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 16/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

40 ТОВАРИСТВО
"ПРЕВЕНЦІЯ"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Грушевського, буд. 35, кв. 57
Ідентифікаційний код: 42171793
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія, хірургія, дитяча хірургія, неврологія, дитяча неврологія,
дерматовенерологія, ортопедія і травматологія, кардіологія, акушерство і гінекологія,
ультразвукова діагностика, гастроентерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Грушевського, буд. 35, кв. 57
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 1611/01-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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41 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ"
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Полтавська,
буд. 89/2
Ідентифікаційний код: 01982591
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія,
дитяча психіатрія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія,
неонатологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, рентгенологія, терапія,
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), акушерська справа,
сестринська справа (операційна), сестринська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 89/2
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 1611/02-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

42 ФОП Ткачевська Наталія Леонідівна
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Івана Мазепи, буд. 3-А, кв. 28
Ідентифікаційний код: 2256806984
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Житомир, вул. Грушевського, буд. 60, кв. 306
Реєстраційне досьє від 16.11.2018 № 1611/03-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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43 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУМСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
"ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА
РАЙОННА
КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Шумський р-н, село Великі Дедеркали
Ідентифікаційний код: 02001209
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, стоматологія, терапія,
фтизіатрія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа, рентгенологія,
ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Великі Дедеркали
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 17/2111-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

44 ФОП Гецко Ілона Глібівна
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Чоколівський, буд. 12, кв. 46
Ідентифікаційний код: 3383705862
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, анестезіологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Тимошенко, буд. 21, корп. 3
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 17/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

45 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВОВЧАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ВОВЧАНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., Вовчанський р-н, м.Вовчанськ, вул. 1 Травня,
буд. 1-А
Ідентифікаційний код: 02002990
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча хірургія,
дитячі інфекційні хвороби, дитяча отоларингологія, ендокринологія, ендоскопія,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
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лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних станів, наркологія,
неврологія, неонатологія, онкологія, отоларингологія, офтальмологія, ортопедія і
травматологія, ортопедична стоматологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова
терапія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія,
хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, лікувальна справа (невідкладні
стани), рентгенологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),
сестринська справа (операційна), медична статистика, стоматологія, ортопедична
стоматологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Вільча, вул. Харківська, буд. 49А
Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. 1Травня, буд. 1А
Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Шевченка, буд. 24
Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Білий Колодязь, вул. Набережна, буд. 3
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Хотімля, вул. Єсеніна, буд. 7А
Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Шевченка, буд. 28
Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, буд. 14
Реєстраційне досьє від 19.11.2018 № 1911/01-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПЕРЕРІСЛЯНСЬКА
АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" ПЕРЕРІСЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с.Перерісль,
вул. Січових Стрільців, буд. 20
Ідентифікаційний код: 42566178
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа, акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Волосів, вул. Степана Бандери, 12
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівна, вул. Українська, 82
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Фитьків, вул. Січових Стрільців, 24
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Перерісль, вул. Січових Стрільців, 20
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 20/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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47 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Левітана, буд. 62
Ідентифікаційний код: 39051031
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Левітана, буд. 62
м.Одеса, вул. Академіка Філатова, буд. 7А
м.Одеса, вул. Шишкіна, буд. 48/1
Реєстраційне досьє від 20.11.2018 № 2011/01-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

48 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ЦЕНТР КРОВІ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Максима Берлинського, буд. 12
Ідентифікаційний код: 42427142
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, трансфузіологія,
хірургія, бактеріологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, вірусологія,
мікробіологія і вірусологія, лабораторна імунологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна),
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Максима Берлинського, буд. 12
м.Київ, вул. Пимоненка Миколи, буд. 8
Реєстраційне досьє від 20.11.2018 № 2011/02-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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49 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "БУСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Буський р-н, м.Буськ, вул. Львівська, буд.77
Ідентифікаційний код: 01997633
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
бактеріологія, дерматовенерологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія,
ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна
лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, онкологія, ортопедична стоматологія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, підліткова терапія, психіатрія,
рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія,
хірургія, анестезіологія, неонатологія, педіатрія, терапія, трансфузіологія, загальна
практика - сімейна медицина, дитячі інфекційні хвороби; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна
справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія,
стоматологія, ортопедична стоматологія, сестринська справа (операційна), сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Буський р-н, с. Закомар’я, вул. Головна, буд. 42а
Львівська обл., Буський р-н, с. Гута, вул. Осичина, буд. 660
Львівська обл., Буський р-н, с. Вербляни, вул. Л.Українки, буд. 34
Львівська обл., Буський р-н, с. Яблунівка, вул. Бічна Шевченка, буд. 1
Львівська обл., Буський р-н, с. Грабово, вул. Шевченка, буд. 380а
Львівська обл., Буський р-н, с. Гумнисько, вул. Центральна, буд. 18
Львівська обл., Буський р-н, с. Чишки, вул. Широка, буд. 1
Львівська обл., Буський р-н, с. Гутисько-Тур’янське, вул. Центральна, буд. 3а
Львівська обл., Буський р-н, с. Боложинів, вул. Центральна, буд. 54а
Львівська обл., Буський р-н, с. Полтва, вул. Шевченка, буд. 68
Львівська обл., Буський р-н, с. Утішків, вул. Пожарна, буд. 1
Львівська обл., Буський р-н, с. Купче, вул. Б.Хмельницького, буд. 72
Львівська обл., Буський р-н, с. Мармузовичі, вул. Центральна, буд. 215
Львівська обл., Буський р-н, с. Стовпин, вул. Центральна, буд. 3
Львівська обл., Буський р-н, с. Побужани, вул. Шкільна, буд. 128
Львівська обл., Буський р-н, с. Новий Милятин, вул. Грушевського, буд. 2
Львівська обл., Буський р-н, с. Петричі, вул. Центральна, буд. 554а
Львівська обл., Буський р-н, с. Куткір, вул. Львівська, буд. 3
Львівська обл., Буський р-н, с. Балучин, вул. Головна, буд. 52
Львівська обл., Буський р-н, с. Безброди, вул. В.Великого, буд. 28
Львівська обл., Буський р-н, с. Острівчик-Пильний, вул. Бічна, буд. 1
Львівська обл., Буський р-н, с. Сторонибаби, вул. Нова, буд. 5
Львівська обл., Буський р-н, с. Кути, вул. Позасутки, буд. 180а
Львівська обл., Буський р-н, с. Задвір’я, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 3
Львівська обл., Буський р-н, с. Кізлів, вул. Київська, буд. 1
Львівська обл., Буський р-н, с. Топорів, вул. Паркова , буд. 5
Львівська обл., Буський р-н, с. Йосипівка, вул. Київська, буд. 30
Львівська обл., Буський р-н, смт. Олесько, вул. Шевченка, буд. 55
Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Золочівська, буд. 10
Львівська обл., Буський р-н, с. Ріпнів, вул. Зелена, буд. 12
Львівська обл., Буський р-н, м. Буськ, вул. Львівська, буд. 77
Львівська обл., Буський р-н, с. Соколівка, вул. Бродівська, буд. 11
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Львівська обл., Буський р-н, с. Новосілки, вул. М.Шашкевича, буд. 90
Львівська обл., Буський р-н, с. Йосипівка, вул. Сидорська, буд. 15а
Львівська обл., Буський р-н, с. Заводське, вул. Шкільна, буд. 11а
Львівська обл., Буський р-н, с. Полоничі, вул. Нова, буд. 11
Львівська обл., Буський р-н, с. Старий Милятин, вул. Б.Хмельницького, буд. 10
Львівська обл., Буський р-н, с. Брахівка, вул. Кругла, буд. 1
Львівська обл., Буський р-н, с. Кудирявці, вул. Шевченка, буд. 45
Львівська обл., Буський р-н, с. Острів, вул. Б.Хмельницького, буд. 5
Львівська обл., Буський р-н, с. Лісове, вул. Ковальчуки, буд. 679
Львівська обл., Буський р-н, с. Русилів, вул. Сонячна, буд. 1
Львівська обл., Буський р-н, с. Ріпнів, вул. І.Франка, буд. 40
Львівська обл., Буський р-н, с. Соколя, вул. Л. Українки, буд. 40г
Львівська обл., Буський р-н, с. Волиця, вул. І. Франка, буд. 263а
Львівська обл., Буський р-н, с. Ракобовти, вул. Нова, буд. 6
Львівська обл., Буський р-н, с. Переволочно, вул. Шкільна, буд. 1
Львівська обл., Буський р-н, с. Ожидів, вул. Промислова, буд. 80
Львівська обл., Буський р-н, с. Чаниж, вул. Шкільна, буд. 3
Львівська обл., Буський р-н, с. Тур’я, вул. Яців Кут, буд 20а
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 21/2211-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

50 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЄЗУПІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с-ще Єзупіль,
вул. Лепкого, буд. 29
Ідентифікаційний код: 25790167
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
загальна практика - сімейна медицина, неврологія, клінічна лабораторна діагностика,
рентгенологія, стоматологія, терапія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: лікувальна справа, стоматологія, лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Козина, вул. Незалежності, буд. 25
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с-ще Єзупіль,
вул. Бандери, буд. 26 та буд. 5
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с-ще Єзупіль, вул. Лепкого, буд. 29
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/01-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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51 ФОП Пашковська Оксана Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Григоренка, буд. 28а, кв. 113
Ідентифікаційний код: 3061713668
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Волошкова, буд. 2, прим. 144
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/02-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

52 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА
"АЛОЄ ПЛЮС"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Драгоманова, буд. 15а, кв. 111
Ідентифікаційний код: 41888023
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
загальна практика - сімейна медицина, онкогінекологія, терапія, урологія, ендокринологія,
гастроентерологія, педіатрія, кардіологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Пожарського, буд. 2, приміщ. №71
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/03-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

53 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н,
м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 16
Ідентифікаційний код: 37677106
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія; спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа,
акушерська справа
за місцем провадження діяльності
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Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Андріївка, вул. Шкільна, 45
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Посуньки, вул. Аграрна, 1б
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Домоткань, вул. Шкільна, 4
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Якимівка, вул. Центральна, 4
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Заріччя, вул. Кленова, 6
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Вільні Хутори, вул. А. Крікента, 24
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Водяне, вул.78-ої Гвардійської
Дивізії, 2
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Мотронівка, вул. Мотронівська, 68
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Новогригорівка, вул. Петрівка, 22
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Перше Травня, вул. Богодарівка, 7
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Петрівка, вул. Афанас’єва, 5
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ,
вул. Гагаріна,16
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхівцеве, вул. Красна, 9
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Бородаївка, вул. Центральна, 12
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, смт. Дніпровське, вул. Спортивна, 5
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Дмитрівка, вул. Вишнева, 6
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, смт Новомиколаївка,
вул. Шкільна, 1а
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Боровківка, вул. Медична, 2
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Пушкарівка, вул. Ілляшевської, 22 б
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Полівське, вул. Сахалінська, 51
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Дніпровокам’янка,
вул. Центральна, 14
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Правобережне, вул. Набережна, 30/а
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Івашкове, вул. Київська, 3
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Соколівка, вул. Гвоздовського, 7
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Ганнівка, вул. Янцева, 61
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Заполички, вул. Перемоги, 16
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Братське, вул. Вереснева, 26/2
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Широке, вул. Шкільна, 1а
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Мишурин Ріг, вул. Зелена, 3
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Малоолександрівка,
вул. Центральна, 45
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/04-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

54 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"РІПКИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" РІПКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Ріпки, вул. Соборна,
буд. 9
Ідентифікаційний код: 38720288
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
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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
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, буд. 14
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Голубичі, вул. Чернігівська, буд. 3
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Малинівка, вул.Центральна, буд. 9
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Красківське, вул.Шевченко, буд. 16
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вишневе, вул. Венцова, буд. 4
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Ловинь, вул.Зарічна, буд. 4
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Малий Листвен, вул.Зарічна, буд. 14
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Гучин, вул.Миру, буд. 33
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Новоукраїнське, вул. Шевченко, буд. 10
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Пушкарі, вул.Річкова, буд. 2
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт. Добрянка, вул. Б.Хмельницького, буд. 67
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Радуль, вул.Саші Шарова, буд. 10
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Мохначі, вул. Любецька, буд. 2
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Галків, вул. Центральна, буд. 29
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Губичі, вул. Шевченко, буд. 42
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Тараса Шевченко, вул. Шевченко, буд. 2-а
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вертеча, вул. Миру, буд. 23
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Миси, вул. Курманова, буд. 56
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Смолигівка, вул. Чернігівська, буд. 10-а
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Павлівка, вул. Нова, буд. 10
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Неданчичі, вул. Лугова, буд. 46
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Грабів, вул. Шевченко, буд. 14
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Сиберіж, вул. Садова, буд. 2/2
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Лопатні, вул. Миру, буд. 4
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Олешня, вул. Трудова
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Олександрівка І, вул. Шевченко, буд. 96
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Грибова Рудня, вул. Партизанська, буд. 21
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербівка, вул. Павла Тичини, буд. 164
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Горностаївка, вул. Першотравнева, буд. 77
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт. Любеч, вул. Добринінська, буд. 60
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Клубівка, вул. Нова, буд. 2-а
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Великі Осняки, вул. Центральна, буд. 51/1
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Великий Зліїв, вул. Центральна, буд. 13-а
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт. Ріпки, вул. Соборна, буд. 9
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Убіжичі, вул. Озерна, буд. 27-а
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Даничі, вул. Перемоги, буд. 13
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Велика Вісь, вул. 1 Травня, буд. 1
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Задеріївка, вул. Петренко, буд. 12
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Замглай, вул. Лісова, буд. 1
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Нові Яриловичі, вул. 30років Перемоги, буд.49
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Буянки, вул. Центральна, буд. 74-а
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Петруші, вул. Центральна, буд. 28
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/07-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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55 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГЛУХОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Козятинський р-н, мт Глухівці,
вул. Кар'єрна, буд. 49
Ідентифікаційний код: 42346446
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, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Козятинський р-н, с.Непедівка, вул. Гагаріна, буд. 31А
Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Кар'єрна, буд. 49
Вінницька обл., Козятинський р-н, с.Гурівці, вул. Центральна, буд. 26А
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/08-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

56 ФОП Підпалий Олександр Олександрович
Місцезнаходження: Запорізька обл., Більмацький р-н, смт Більмак, вул. Суворова,
буд. 8А, кв. 18
Ідентифікаційний код: 2725614236
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю отоларингологія
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., Більмацький р-н, смт Більмак, вул. Центральна, буд. 28
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/09-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЧИГИРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Черкаська обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин,
вул. Замкова, буд. 88
Ідентифікаційний код: 38977296
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
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Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Вершаці, вул. Молодіжна, буд. 38
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Галаганівка, вул. Б.Хмельницького, буд. 135 а
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с.Красносілля, вул. Гагаріна, буд. 13
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с.Новоселиця, вул. Садова, буд. 2
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с.Головківка, вул. Б.Хмельницького, буд. 55
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с.Рацеве, вул. Садова, буд. 62 а
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Розсошинці, вул. З.Космодем’янської, буд. 17
Черкаська обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Замкова, буд. 88
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Стецівка, вул. Прокофєва, буд. 4
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Суботів, вул. Б.Хмельницького, буд. 2
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Тарасо-Григорівка, вул. Знам’янська, буд. 32
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с.Боровиця, вул. Чапаєва, буд. 16
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Полуднівка, вул. Дорошенка, буд. 41а
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с.Матвіївка, вул. Перемоги, буд. 14
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с.Медведівка, вул. Залізняка, буд. 36
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Замятниця, вул. Центральна, буд. 10
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Івківці, вул. Шкільна, буд. 1
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Мельники, вул. Холодноярська, буд. 79
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Худоліївка, вул. Б.Хмельницького, буд. 186/1
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Трушівці, вул. Черкаська, буд. 4
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с.Топилівка, вул. Соборності, буд. 52
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с.Тіньки, вул. Чигиринська, буд. 23а
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Вітове, вул. Шевченка, буд. 26а
Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Іванівка, вул. Шкільна, буд. 10
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/11-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

58 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОРОПСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Коропський р-н, смт Короп,
вул. Чернігівська, буд. 56
Ідентифікаційний код: 38715917
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія, загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лікувальна справа, сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Радичів, вул. Корди, буд. 70
Чернігівська обл., Коропський р-н, смт. Короп, вул. Чернігівська, буд. 56
Чернігівська обл., Коропський р-н, смт. Понорниця, вул. Свириденка, буд. 10
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Атюша, вул. Захисників Вітчизни, буд. 22
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Карильське, вул. Підлісівка, буд. 52
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Шабалинів, вул. Центральна, буд. 208
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Рождественське, вул. Борисівка, буд. 2
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Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Райгородок, вул. Кірова, буд. 12
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Лукнів, вул. Перемоги, буд. 26
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Оболоння, вул. Сабурова, буд. 6
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Билка, вул. Центральна, буд. 8
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Сохачі, вул. 30 років Перемоги, буд. 8
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Рижки, вул. Ягідна, буд. 15
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Пуста Гребля, вул. Малиновського, буд. 168
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Придеснянське, вул. Космонавтів, буд. 21
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Мезин, вул. Шумейківка, буд. 2
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Криски, вул. Шкільна, буд. 4
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Іваньків, вул. Пролетарська, буд. 2
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Вільне, вул. Гагаріна, буд. 50
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Вишеньки, вул. Центральна, буд. 7
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Нехаївка, вул. Боровська, буд. 17
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Розльоти, вул. Перемоги, буд. 44
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Верба, вул. Центральна, буд. 12
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Будище, вул. Кудрата Суюнова, буд. 45
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Покошичі, вул. Московська, буд. 1
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Горохово, вул. Центральна, буд. 12
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Краснопілля, вул. Краснопільська, буд. 12
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Лебедин, вул. Лугова, буд. 11
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Поліське, вул. Миру, буд. 28
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Риботин, вул. Миру, буд. 23
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Деснянське, вул. Молодіжна, буд. 10
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/12-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ
КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 2 ІМЕНІ М.Х. ГЕЛЬФЕРІХА"
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. 7
Ідентифікаційний код: 02001759
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, неонатологія, епідеміологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, терапія, ультразвукова діагностика, трансфузіологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа
(операційна), лабораторна справа (клініка), акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Московський, буд. 145
м.Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. 7
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/13-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
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

60 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
КОРОСТИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів,
вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 58
Ідентифікаційний код: 38947848
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Кам’яний Брід, вул. Зарічна, буд. 6
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Теснівка, вул. Молодіжна, буд. 14-а
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Гуменники, вул. Центральна, буд. 1
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Здвижка, вул. Міненка, буд. 15
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Вільнянка, вул. Центральна, буд. 3
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Грубське, вул. Лесі Українки, буд. 10-а
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Щигліївка , вул. Шевченка, буд. 11-а
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Слобідка, вул. Чернявка, буд. 2
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Торчин, вул. Якубовського, буд. 9
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Кмитів, вул. Житомирська, буд. 30
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с.Великі Кошарища, вул. Луференко, буд. 18
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Мінійки, вул. Шевченка, буд. 13
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Студениця, вул. Центральна, буд. 7
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Садове, вул. Митькіна, буд. 31-а
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні,
буд.58
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Смолівка, вул. Миру, буд. 9
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Квітневе, вул. Партизанська, буд. 10
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Городське, вул. Матюшенка, буд. 16
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Козіївка, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 56
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Харитонівка, вул. Перемоги, буд. 23
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Кропивня, вул. Шевченка, буд. 2
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Старосільці, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 22-а
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Вільня, вул. Центральна, буд. 5-а
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Більківці вул. Центральна, буд. 44
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Стрижівка, вул. Мікаберідзе, буд. 23
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Травневе, вул. Миру, буд. 4-а
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Шахворостівка,
вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 1
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № 2111/14-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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61 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛОПАТИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Радехівський р-н, смт Лопатин, вул. Січових
Стрільців, буд. 27
Ідентифікаційний код: 20764478
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, неврологія, педіатрія, рентгенологія,
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, хірургія, клінічна лабораторна
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна
справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, рентгенологія, медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Радехівський р-н, с.Нивиці , вул. Центральна, 5
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Сморжів, вул. Головна,5
Львівська обл., Радехівський р-н, смт. Лопатин, вул. Січових Стрільців, 27
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Березівка, вул. Б.Хмельницького, 2
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Куликів, вул. Шевченка, 2
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Увин, вул. І.Франка, 12
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Щуровичі, вул. Лопатинська, 5
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Хмільно, вул. Центральна, 2
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Кустин, вул. Центральна, 71
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Трійця, вул. Сонячна, 2
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Грицеволя, вул. Шкільна, 2
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Стремільче, вул. Центральна, 2
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Барилів, вул.Б.Хмельницького, 2
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Завидче, вул. Центральна, 99
Львівська обл., Радехівський р-н, c.Руденко, вул. Хмельницького, 55
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/01-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

62 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧОПОВИЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧОПОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Малинський р-н, смт Чоповичі,
вул. Вайсера, буд. 46
Ідентифікаційний код: 42487175
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
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Новобратське, вул. Тараскіна, буд. 4
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Житомирська обл., Малинський р-н, смт Чоповичі, вул. Вайсера, буд. 46
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Йосипівка, вул. Єгорова, буд. 26В
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Шевченкове, вул. Молодіжна, буд. 40А
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Пристанційне, вул. Вокзальна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/02-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

63 ФОП Завтонова Альона Віталіївна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 32, кв. 57
Ідентифікаційний код: 2882015365
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, ж/м Парус, пров. Парусний, буд. 16
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/04-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

64 ФОП Андрусюк Микола Миколайович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, смт Письменне,
вул. Вишнева, буд. 15
Ідентифікаційний код: 3011706570
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Ульянова, буд. 6, прим. 1
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/05-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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65 ФОП Чудінова Ірина Юріївна
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 2-А, кв. 16
Ідентифікаційний код: 2111603182
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю дитяча психіатрія
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Д.Яворницького, буд. 104А
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/06-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

66 ФОП Бойко Світлана Юріївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Молоді, буд. 3А, кв. 48
Ідентифікаційний код: 2851716480
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю неврологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 13
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/07-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

67 САНАТОРІЙ
"ПРИКОРДОННИКНЕМИРІВ"
(ВІЙСЬКОВА
ЧАСТИНА 1487) ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Немирів, вул. Курортна, буд.
21
Ідентифікаційний код: 14321630
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, терапія, неврологія, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, стоматологія, отоларингологія, ортопедія і травматологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,
лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Яворівський р-н, смт Немирів, вул. Курортна, буд. 21
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/08-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

68 ФОП Корчемний Володимир Володимирович
Місцезнаходження: Сумська обл., Липоводолинський р-н, с-ще Суха Грунь,
вул. Польова, буд. 13
Ідентифікаційний код: 3078001691
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., м.Ромни, 1-й провулок бульвару Свободи, буд. 8Ж
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/09-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

69 КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ВАРВАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Юр'ївський р-н, с.Вербуватівка,
вул. Центральна, буд. 55а
Ідентифікаційний код: 42527165
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна
практика - сімейна медицина, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Юр'ївський р-н, с. Варварівка, вул. Чкалова, буд. 28
Дніпропетровська обл., Юр'ївський р-н, с. Вербуватівка, вул. Центральна, буд. 55А
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/10-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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70 ТОВАРИСТВО
"ПРОФІМЕД 2018"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Городнянський р-н, вул. Івана Дудка, буд. 40
Ідентифікаційний код: 42254539
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Городнянський р-н, м. Городня, вул. Чернігівська, 26
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/12-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

71 АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Гонча, буд. 34
Ідентифікаційний код: 08571788
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
м.Чернігів, вул. Гонча, буд. 34
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/13-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

72 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ"
БОГОРОДЧАНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт Богородчани,
вул. Шевченка, буд. 35
Ідентифікаційний код: 42510481
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Раковець, вул. Шевченка, буд. 76-а
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Богрівка, вул. Героїв, буд. 19
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Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Ластівці вул. Красна, буд. 110
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Похівка вул. Шевченка, буд. 23а
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Хмелівка
вул. Січових Стрільців, буд. 47а
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Бабче, вул. Надрічна б/н
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я вул. Шевченка, буд. 60
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Гута, вул. Шевченка, буд. 26
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Стара Гута, вул. Шевченка, буд. 115
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Кривець, вул. Шевченка, буд. 4
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Кричка, вул. Карпатська, 2
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Маркова, вул. Гавришівська, буд. 3
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Забережжя, вул. Шевченка, буд. 2
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт Богородчани вул. Шевченка, буд. 35
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Монастирчани, вул. Шевченка, буд. 14
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Луквиця, вул. Центральна, буд. 30
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Манява вул. Шевченка, буд. 3
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт Солотвин вул. Грушевського, буд. 20
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Іваниківка вул. Івана Франка, буд. 48
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Горохолина вул. Українська, буд. 282 а
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Старуня вул. Симеона Лукача, буд. 1а
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Жураки вул. Січових Стрільців, буд. 64
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Пороги вул. Січових Стрільців, буд. 95
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Яблунька вул. Могильницького, буд. 50
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Глибока вул. Шевченка, буд. 100
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Глибівка вул. Шевченка, буд. 44
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Горохолин-Ліс
вул. Чорновола, буд. 769а
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Грабовець вул. Незалежності, буд. 6
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Саджава вул. Благого, буд. 12
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/14-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

73 ТОВАРИСТВО
"ФЛАНМЕД"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, буд. 47
Ідентифікаційний код: 42109620
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, наркологія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, буд.47
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/16-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
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

74 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЗЕР
ЕНД СПА КЛІНІК"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72
Ідентифікаційний код: 42258340
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дезінфекційна справа; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд.72
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/17-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

75 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Нікополь, просп. Трубників, буд. 56/2
Ідентифікаційний код: 37837203
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, інфекційні хвороби, рентгенологія,
клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: сестринська справа, акушерська справа, медична статистика, лабораторна справа
(клініка), рентгенологія, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Добролюбова, 48б
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Херсонська, 56
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Івана Богуна, 3
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Станіславського, 18
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Запорізька, 41
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 50
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Лапинська, 256
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Княжа, 105
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Рижикова, 71
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Барнаульська, 34
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/18-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 нарахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

76 ФОП Банера Олександр Андрійович
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Гніздовського, буд. 4, кв. 34
Ідентифікаційний код: 2727210734
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Суховоля, вул. Лесі Українки, буд. 52
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/19-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

77 ФОП Шимон Андрій Юрійович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Стеблівка, вул.Травнева, буд.
197
Ідентифікаційний код: 2408015137
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Хустський р-н, смт Вишково, вул. Центральна площа, буд. 17
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/20-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

78 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТИСМЕНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ІВАНО -ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця,
вул. Костя Левицького, буд. 12
Ідентифікаційний код: 01993486
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, терапія,
анестезіологія, ультразвукова діагностика, дерматовенерологія, ендокринологія, кардіологія,
ревматологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, неврологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, загальна практика - сімейна медицина, рентгенологія, ендоскопія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія,
дитяча стоматологія, фізіотерапія, ортопедія і травматологія, функціональна діагностика,
хірургія, наркологія, психіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), лікувальна справа,
медична статистика, лабораторна справа (клініка), рентгенологія, ортопедична стоматологія
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за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Вільшаниця,вул.Осередок, буд.95
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Пшеничники, вул.Шевченка, буд.9
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Хом’яківка, вул.Шевченка, буд.26
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Марківці, вул.Шкільна, буд.2а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Красилівка, вул.Л.Українки, буд.102
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Нові Кривотули,
вул. Грушевського, буд. 21а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Тарновиця,вул.Зелена, буд.1а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Клубівці, вул.Стародорожна , буд.12
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця
вул. Костя Левицького, буд.12
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця вул. Наливайка, буд.11
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Старі Кривотули,
вул.Січових Стрільців, буд.22
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Стриганці, вул. В.Царинка, буд.67
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Слобідка,вул.Незалежності, буд.53
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Милування,вул.Миру, буд.48
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Довге, вул.Шевченка, буд.28
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Одаї, вул.Слобідська, буд.1а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Рошнів, вул.Гостинець, буд.96а
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Чорнолізці вул. Незалежності, буд.2
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця вул. Площа Ринок, буд.30
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Липівка, вул.Незалежності, буд.4
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/21-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

79 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Київська, буд. 68
Ідентифікаційний код: 01982749
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, ендокринологія,
ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, неврологія,
нейрохірургія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, проктологія, рентгенологія, терапія, торакальна хірургія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія,
хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), сестринська
справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Київська, буд. 68
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/22-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

80 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БІЛЯЇВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Біляївський р-н, м. Біляївка,
вул. Московська, буд. 30-Б
Ідентифікаційний код: 38617509
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Троїцьке, вул. Сатого, 8
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Червона Гірка, вул. Садова, 17
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Площа Партизан, 8
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Протопопівка, вул. Широка, 13
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Чоботарівка, вул. Одеська, 5
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Латівка, вул. Миру, 20
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Больнична, 19
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Вигода, вул. Елеваторна, 7
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Ковалівка, вул. Пушкіна, 1А
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Маяки, вул. Богачова, 98
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Розселенець, вул. Шевченка, 32
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Градениці, вул. Перемоги, 14А
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Яськи, вул. Центральна, 49
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Холодна Балка, вул. Балківська, 83
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Дачне, вул. Больнична, 1А
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Повстанське, вул. Паркова, 3
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Іллінка, вул. Міжлиманська, 33
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Кагарлик, вул. Центральна, 16
Одеська обл., Біляївський р-н, м. Біляївка, вул. Московська, 30-Б
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Березань, вул. Покровська, 1А
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Майори, вул. Шевченка, 4
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Петровське, вул. Миру
Одеська обл., Біляївський р-н, селище Усатове, вул. Залізничників, 2
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Курган, вул. Центральна, 21
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Широка Балка, вул. 40 років Перемоги
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Набережне, вул. Єлісєєва, 16
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 101А
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Паліївка, вул. Іжаковського, 1
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Алтестове, вул. Радянська, 38
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нова Еметівка, вул. Нова, 1
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Секретарівка, вул. Гагаріна, 31
Одеська обл., Біляївський р-н, смт Хлібодарське, вул. Маякська дорога, 16

40
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник, вул. Безверхого, 32
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Кам’янка, вул. Центральна, 55
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Велика Балка, вул. Центральна, 29
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Маринівка, вул. Лермонтова, 3
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Василівка, вул. Леніна, 64
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Августівка, вул. Шкільна, 5Б
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/23-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

81 ФОП Ванджарук Петро Ігорович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с.Устя,
вул. Грушевського, буд. 36
Ідентифікаційний код: 3329903915
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Т.Шевченка, буд. 147/1
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/24-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

82 ФОП Забіяка Федір Вікторович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Усурійська, буд. 1/9, кв. 46
Ідентифікаційний код: 2824501716
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
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Глушкова Академіка, буд. 9-Г, прим. 234
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/25-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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83 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ - 1"
ГРАБОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с.Грабовець,
вул. Лопатинського, буд. 85А
Ідентифікаційний код: 42274953
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
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Конюхів, вул. Гасина, буд. 120А
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Довголука, вул. Поштова, буд. 3
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Грабовець, вул. Лопатинського, буд. 85А
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Колодниця, вул. Медична, буд. 4
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Монастирець, вул. Пасічна, буд. 4
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/26-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

84 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЯРЕМЧАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Яремче, вул. О.Довбуша, буд. 5
Ідентифікаційний код: 42080790
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., м.Яремче, с. Вороненко, участок «Горби»
Івано-Франківська обл., м.Яремче, м. Яремче, вул. О. Довбуша, буд. 5
Івано-Франківська обл., м.Яремче, с. Микуличин, вул. Грушевського, буд. 91
Івано-Франківська обл., м.Яремче, с. Микуличин, участок «Полумистий»
Івано-Франківська обл., м.Яремче, с. Яблуниця, вул. Героїв Майдану, буд. 75а
Івано-Франківська обл., м.Яремче, с. Татарів, вул. Незалежності, буд. 48
Івано-Франківська обл., м.Яремче, с. Поляниця, вул. Карпатська, буд. 6а
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/27-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 нарахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

85 ФОП Шірінова Галина Миколаївна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Борщівський р-н, смт Скала-Подільська, вул.
Котляревського, буд. 32
Ідентифікаційний код: 2483730004
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, буд. 25/5
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/28-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

86 ФОП Захаревич Олександр Вікторович
Місцезнаходження: Львівська обл., Радехівський р-н, с.Вузлове, вул. Шкільна, буд. 21
Ідентифікаційний код: 2830116552
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Жовтанці, вул. Василя Стуса, буд. 2
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/29-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

87 ФОП Овачук Валентина Аркадіївна
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Корчівці, пров. Головний,
буд. 3
Ідентифікаційний код: 3060123464
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Кам'янка, вул. Сенюта, буд. 6
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/30-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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88 ФОП Манащук Ігор Степанович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Зборівський р-н, м.Зборів,
вул. Зелена, буд. 15
Ідентифікаційний код: 2941414998
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Зборівський р-н, м. Зборів, вул. Зелена, буд. 15
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/31-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

89 ФОП Кірсанов Віктор Васильович
Місцезнаходження: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове, вул. 28 Червня, буд. 37
Ідентифікаційний код: 2366112551
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Різдвяна, буд. 55
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/32-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

90 ФОП Губар Наталія Вікторівна
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське,
вул. Спортивна, буд. 4, кв. 16
Ідентифікаційний код: 2999220746
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське, вул. Оздоровча, буд. 2А
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/33-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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91 ФОП Паламарюк Віталій Никодинович
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Привороки
Ідентифікаційний код: 3015524578
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Кам'янка, вул. Сенюка, буд. 6
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/34-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

92 ФОП Варава Алла Василівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с.Городище,
вул. Першотравнева, буд. 37
Ідентифікаційний код: 2866605642
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Городище, вул. Шкільна, буд. 21
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/35-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

93 ФОП Соболєва Ірина Сергіївна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Оболонський, буд. 38, кв. 18
Ідентифікаційний код: 2855218646
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ультразвукова діагностика, кардіологія, дитяча кардіоревматологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Тарасівська, буд. 6
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/36-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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94 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Ізмаїл, просп. Суворова, буд. 69
Ідентифікаційний код: 42483376
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
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., м.Ізмаїл, пр-т Суворова, 69
Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Клушина, 6
Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Нахімова, 212
Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Нахімова, 435
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/38-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

95 ФОП Резніченко Віктор Іванович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Липовецький р-н, м.Липовець,
вул. Калініна, буд. 4, кв. 5
Ідентифікаційний код: 1879505575
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю кардіологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Липовецький р-н, вул. Зіндельса, буд. 28
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/39-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

96 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧАПЛИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Херсонська обл., Чаплинський р-н, с.Хлібодарівка,
вул. Шкільна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38687817
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа
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за місцем провадження діяльності
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Строганівка, вул. Механзаторів, 19
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Іванівка, вул. Центральна, буд. 7
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Балтазарівка, вул. Каштанова, 10
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Долинське, вул. Миру, 6/1
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Магдалинівка, вул. Молодіжна, 22
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Нове, вул. Урожайна, 16
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Новонаталівка, вул. Миру, 79
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Павлівка, вул. Шкільна, 15
Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Чаплинка, вул. Грушевського, 57
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Скадовка, вул. Дружби, 11
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Григорівка, вул. Новікова, 13/1
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Хрестівка, вул. Шкільна,3
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Червона Поляна, пров. Мирний, 1
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Шевченко, вул. Кудрі, 24
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Надеждівка, вул. Гагаріна,24
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Преображенка, вул. Центральна, 23
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Хлібодарівка, вул. Шкільна, 2
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Першокостянкинівка, вул. Визгіна, 36
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Кучерявоволодимирівка, вул. Шкільна, 41
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/40-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

97 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
"ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Кам'янка, вул. Успенська,
буд. 95-А
Ідентифікаційний код: 26418688
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, алергологія, анестезіологія,
бактеріологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитячі
інфекційні хвороби, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія,
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, пульмонологія, рентгенологія, стоматологія,
терапевтична
стоматологія,
терапія,
ультразвукова
діагностика,
фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська
справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Каланчак, вул. Гагаріна, 1-Б
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Муравлівка, вул. Кутузова, 14
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Дунайське, вул. Центральна,1
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Нова Покровка, вул. Миру,45
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Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Новоозерне, вул. Зелена, 8
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Нова Кам'янка, вул. Гагаріна, 12
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Новий Каланчак, вул. 30років Перемоги, 62
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Комишівка, вул. Суворова, 75
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Броска, вул. Шкільна, 56-а
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Матроска, вул. Гагаріна, 33
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Утконосівка, вул. Миру, 29
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул.Октябрська, 51
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Озерне, вул. Центральна, 29-а
Одеська обл., м.Ізмаїл, проспект Суворова, 69
Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Б.Дністровська, 31
Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Хотинська, 52
Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Тиха, 3
Одеська обл., м.Ізмаїл, пр-т Суворова, 141а
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Кам'янка, вул. Успенська, 95/А
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, смт. Суворово, вул. Кутузова, 10
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Кислиці, вул. Лиманська, 30
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Багате, вул. Миру, 60
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Кирнички, вул. Центральна, 93
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Лощинівка, вул. Шкільна, 10а
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Саф'яни, вул. Грушевського,108
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Ларжанка, вул. Українська, 23
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Першотравневе, вул. Шкільна, 112
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Нова Некрасівка, вул. Сергія Грамми, 36-А
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/41-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

98 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Великий Кучурів,
вул. Головна, буд. 34
Ідентифікаційний код: 40238468
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
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Великий Кучурів, вул. Головна, буд. 34
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Снячів, вул. Головна, буд. 3
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Годилів, вул. Центральна, буд. 81
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с.Тисовець, вул. Пантівська, буд. 56
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/42-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

99 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ГОРОДНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Городнянський р-н, м.Городня,
вул. Чернігівська, буд. 26
Ідентифікаційний код: 38232556
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, стоматологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: акушерська справа, лікувальна справа,
сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Гніздище, вул. Перемоги, 28
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Дроздовиця, вул. Партизанська, 2а
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Макишин, вул. Незалежності, 6
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Андріївка, вул. Набережна, 5
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Мощенка, вул. Лугова, 20А
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Смичин, вул. Заводська, 2
Чернігівська обл., Городнянський р-н, м. Городня, вул. Чернігівська, 26
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Деревини, вул. Миру, 152
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 75
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. В.Дирчин, вул. Центральна, 79
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Хоробичі, вул. Дружби, 1А
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Здрягівка, вул. Гагаріна, 6а
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Кузничі, вул. Вишнева, 8
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Моложава, вул. Горького, 2
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Півнівщина, вул. Лісова, 4
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Хотівля, вул. Попудренка,49
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Ваганичі, вул. Євреїнова, 85
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Дібрівне, вул. Маркова, 92
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Хрипівка, вул. Миру, 24
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Перепис, вул. Троїцька, 6
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Автуничі, вул. Шкільна, 11
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Лемешівка, вул. Попудренка, 60
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Полісся, вул. Садова, 9
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Сеньківка, вул. Миру, 20
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Старосілля, вул. Миру, 49а
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Солонівка, вул. Шатили, 60
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. В.Листвен, вул, 1 Травня, 40
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с.Конотоп, вул. Лісова, 4
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Бурівка, вул. 1Травня, 9
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Ільмівка, вул. Миру,70а
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Пекурівка, вул. Гагаріна, 25/1
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Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Невкля, вул. Вознесенська, 32
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Куликівка, вул. Стеби, 54
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Івашківка, вул. Центральна, 9
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с Вихвостів, вул. Покровська, 189
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Бутівка, вул. Покровська, 58
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Володимирівка, вул. Миру, 184
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Вокзал-Городня, вул.Вокзальна, 9
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/43-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

100 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., Болградський р-н, м.Болград, вул. Інзовська,
буд. 164
Ідентифікаційний код: 38184885
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
Одеська обл., Болградський р-н, с. Залізничне, вул. Єрмака, буд.15
Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Інзовська, буд. 164
Одеська обл., Болградський р-н, с. Оксамитне, вул. Суворова, буд.10
Одеська обл., Болградський р-н, с. Тополине, вул. Ялпугська, буд. 2
Одеська обл., Болградський р-н, с. Баннівка, вул. Центральна, буд.66
Одеська обл., Болградський р-н, с. Василівка, вул. Болградська, буд. 2
Одеська обл., Болградський р-н, с. Владичень, вул. Центральна, буд.45
Одеська обл., Болградський р-н, с. Калчева, вул. Центральна, буд.99
Одеська обл., Болградський р-н, с. Оріхівка, вул. Шкільна, буд.73
Одеська обл., Болградський р-н, с. Кубей, вул. Успенська, буд. 15 А
Одеська обл., Болградський р-н, с. Каракурт, вул. Арнаутська, буд.88
Одеська обл., Болградський р-н, с. Олександрівка, вул. Молодіжна, буд.2
Одеська обл., Болградський р-н, с. Табаки, вул. Школьна, буд.74 В
Одеська обл., Болградський р-н, с. Виноградне, вул. Горького, буд.74
Одеська обл., Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Шкільна, буд.102
Одеська обл., Болградський р-н, с. Дмитрівка, вул. Н. Марангоз, буд.87 А
Одеська обл., Болградський р-н, с. Городнє, вул. Миру, буд.100
Одеська обл., Болградський р-н, с. Криничне, вул. Інзовська, буд.123
Одеська обл., Болградський р-н, с. Виноградівка, вул. І.Банєва, буд.69
Одеська обл., Болградський р-н, с. Голиця, вул. Зелена, буд.80
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/44-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

101 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ПІЩАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Піщанський р-н, смт Піщанка, вул. Центральна,
буд. 42
Ідентифікаційний код: 01982620
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, клінічна
лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, ортопедія
і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія,
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, функціональна діагностика,
дитяча хірургія, хірургія, хірургічна стоматологія, фізіотерапія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська
справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Піщанський р-н, смт Піщанка, вул. Центральна, буд.42
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/45-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

102 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ІВАНКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
"ІВАНКІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Київська обл., Іванківський р-н, смт Іванків,
вул. Поліська, буд. 65
Ідентифікаційний код: 38286423
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, лікувальна справа (невідкладні стани), медична
статистика
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Іванківський р-н, с.Шпилі, Миру, 47
Київська обл., Іванківський р-н, с.Термахівка, вул.1 Травня, 2
Київська обл., Іванківський р-н, с.Димарка, вул.Дружби, 44
Київська обл., Іванківський р-н, с.Ст.Соколи, вул.Центральна, 106
Київська обл., Іванківський р-н, с.Підгайне, вул.Сергієнка, 32-б
Київська обл., Іванківський р-н, с.Сл.Кухарська, вул.Лугова, 1-а
Київська обл., Іванківський р-н, с.Заруддя, вул.Польова, 52
Київська обл., Іванківський р-н, с.Зимовище, вул.Миру, 46-б
Київська обл., Іванківський р-н, с.Соснівка, вул.Центральна, 138-а
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Київська обл., Іванківський р-н, с.Р.Тальська, вул.Центральна, 41
Київська обл., Іванківський р-н, с.Горностайпіль, вул. Чорнобильська, 16-В
Київська обл., Іванківський р-н, с.Варівськ, вул.Центральна,11
Київська обл., Іванківський р-н, с.Русаки, вул.Миру, 10-а
Київська обл., Іванківський р-н, с.Мусійки, вул.Центральна, 147
Київська обл., Іванківський р-н, с.Жміївка, вул.Центральна, 8
Київська обл., Іванківський р-н, с.Станішівка, вул.Миру, 51
Київська обл., Іванківський р-н, с.Поталіївка, вул.Жовтнева, 29
Київська обл., Іванківський р-н, с.Піски, вул.Садова, 140
Київська обл., Іванківський р-н, с.Хочева, вул.Миру, 51
Київська обл., Іванківський р-н, с.Фрузинівка, вул.Гагаріна, 15
Київська обл., Іванківський р-н, с.Зорин, вул.Шляхова, 1-а
Київська обл., Іванківський р-н, с.Страхолісся, вул.Л.Бикова, 18
Київська обл., Іванківський р-н, с.Кропивня, вул.Поліська, 84
Київська обл., Іванківський р-н, с.Старовичі, вул.8 Березня, 5-а
Київська обл., Іванківський р-н, с.Ставрівка, вул.Ставрівська, 38-а
Київська обл., Іванківський р-н, с.Тетерівське, вул.Соборна,1
Київська обл., Іванківський р-н, с.Сукачі, вул.Соборна, 81
Київська обл., Іванківський р-н, с.Блідча, вул.В.Кибенка 33-Г
Київська обл., Іванківський р-н, с.Олізарівка, пров. Шевченка, 8
Київська обл., Іванківський р-н, с.Кухарі, вул.Н.Сосніної, 44
Київська обл., Іванківський р-н, с.Сидоровичі, вул. Гагаріна, 2
Київська обл., Іванківський р-н, с.Прибірськ, вул.Шевченка, 20
Київська обл., Іванківський р-н, с.Феневичі, вул. Соборна, 1
Київська обл., Іванківський р-н, с.Макарівка, вул. Пушкіна, 3
Київська обл., Іванківський р-н, с.Н.Макалевичі, вул.Правди, 3-а
Київська обл., Іванківський р-н, с.Обуховичі, вул. Глієвих, 4
Київська обл., Іванківський р-н, смт. Іванків, вул. Поліська,65
Київська обл., Іванківський р-н, с.Дитятки, вул.Чорнобильська, 1б
Київська обл., Іванківський р-н, с.Оране, вул.Ч.Шлях, 85-а
Київська обл., Іванківський р-н, с.Запрудка, вул.Хоменка, 47
Київська обл., Іванківський р-н, с.Олива, вул.Жовтнева, 37
Київська обл., Іванківський р-н, с.Болотня, вул.Б.Хмельницького, 74
Київська обл., Іванківський р-н, с.Воропаївка, вул.Миру, 2
Київська обл., Іванківський р-н, с.Коленці, вул.В.Кибенка, 9
Київська обл., Іванківський р-н, с.Доманівка, вул.Садова, 116/1
Київська обл., Іванківський р-н, с.М.Макарівка, вул.Гагаріна, 22
Київська обл., Іванківський р-н, с.Розважів, вул.Сидоровицька, 20-а
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/46-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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103 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ
ПАНСІОНАТ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Мічуріна, буд. 87
Ідентифікаційний код: 03188659
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, неврологія, психіатрія, терапія,
фізіотерапія, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Мічуріна, буд. 87
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/47-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

104 ФОП Кушнір Роман Миколайович
Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Вільшани,
вул. Гончаренка, буд. 43
Ідентифікаційний код: 3139005953
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Пересічне, площа Конєва, буд. 5-Г/
провулок Кооперативний, буд. 3-Г
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/48-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

105 ФОП Рудь Костянтин Петрович
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Ізюм, площа Садова, буд. 18, кв. 21
Ідентифікаційний код: 2646018635
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю офтальмологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Будівельників, буд. 38/14
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/49-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»
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банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

106 ФОП Піотрович Інна Сергіївна
Місцезнаходження: Одеська обл., Лиманський р-н, с.Крижанівка,
вул. Вишнева, буд. 2, кв. 33
Ідентифікаційний код: 3149201429
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортодонтія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, Французький бульвар, буд. 2
м.Одеса, вул. Семена Палія, буд. 98
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/50-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

107 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УМАНСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, вул. Володимирська, буд. 28
Ідентифікаційний код: 02005042
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
анестезіологія, неонатологія, клінічна лабораторна діагностика, генетика медична,
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа,
сестринська справа (операційна), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., м.Умань, вул. Крамаренка, буд.16
Черкаська обл., м.Умань, вул. Володимирська, буд.28
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/51-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

108 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКМЕДИК"
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с.Мамаївка, вул. Шевченка,
буд. 226
Ідентифікаційний код: 42565415
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
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справа
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Мамаївці, вул. Шевченка, буд.91
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/52-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

109 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 96
Ідентифікаційний код: 05484126
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча
фтизіатрія, ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, імунологія, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, медицина
невідкладних станів, неврологія, організація і управління охороною здоров'я, онкологія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія, психіатрія,
пульмонологія, рентгенологія, ревматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (гігієна), лікувальна справа, медико-профілактична справа, медична
статистика, рентгенологія, сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 96
м.Вінниця, вул. Мічуріна, буд. 34
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/53-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

110 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ГУМЕНЕЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Гуменці,
вул. Першотравнева, буд. 69
Ідентифікаційний код: 42579187
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:
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сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Великозалісся, вул.Олійника, буд.1а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Гуменці, вул.Першотравнева, буд.69
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Голосків, вул.Коцюбинського, буд.12а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Думанів, вул.Тараса Шевченка, буд.9а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Сахкамінь, вул.Залізнична, буд.1/2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Лисогірка, вул.Гагаріна, буд.5
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Слобідка-Гуменецька,
вул.Центральна, буд.18
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Колубаївці, вул.317 Дивізії, буд.4а
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Супрунківці, вул.Центральна, буд.6
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Абрикосівка, пров.Жовтневий, буд.1
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Нігин, вул.Центральна, буд.35в
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Залісся Друге,
вул.Богдана Хмельницького, буд.90
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Дубинка, вул.Перемоги, буд.2
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Киселівка, вул.Першотравнева, буд.1д
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Вербка, вул. Центральна, буд.31
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Пудлівці, вул.Цеприуса, буд.2
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/54-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

111 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. Січових Стрільців,
буд. 108
Ідентифікаційний код: 42448068
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
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Турківський р-н, с. Лосинець, вул. Центральна, буд. 28-В
Львівська обл., Турківський р-н, с. Н. Турів, вул. Дорошенка, буд. 4
Львівська обл., Турківський р-н, с. Вовче, вул. Центральна, буд. 70А
Львівська обл., Турківський р-н, с. Яворів, вул. Івана Франка, буд. 146
Львівська обл., Турківський р-н, с. Сянки-Біньово, вул. Липова Алея, буд. 1
Львівська обл., Турківський р-н, с. Нижнє, вул. Л. Українки, буд. 52
Львівська обл., Турківський р-н, с.Верхнє, вул. Центральна, буд. 88
Львівська обл., Турківський р-н, с. Шандровець, вул. Центральна, буд. 130Львівська обл., Турківський р-н, с. Н. Яблунька, вул.І.Франка, буд. 51
Львівська обл., Турківський р-н, с. Мохнате, вул. Ринок, буд. 15
Львівська обл., Турківський р-н, с.Матків, вул.Пукеци, буд. 17
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Львівська обл., Турківський р-н, с. Красне, вул. Лесі Українки, буд. 29
Львівська обл., Турківський р-н, с.В. Висоцьке, вул. Історична, буд.17
Львівська обл., Турківський р-н, с.Ільник, вул. Центральна, буд. 161
Львівська обл., Турківський р-н, с. Риків, вул. Зарічна, буд. 25
Львівська обл., Турківський р-н, с. Н. Яблунька, вул. Опшар, буд. 560-А
Львівська обл., Турківський р-н, с. Н. Висоцьке, вул. Центральна, буд 134
Львівська обл., Турківський р-н, с. Міжгіря, вул. Молдавська, буд. 37
Львівська обл., Турківський р-н, с. Комарники, вул. Центральна, буд. 90
Львівська обл., Турківський р-н, с. Закичера, вул. Закичера, буд. 54
Львівська обл., Турківський р-н, с.Комарники-Буковинка, вул. Центральна 490
Львівська обл., Турківський р-н, с. Багнувате, вул. Центральна, буд. 25
Львівська обл., Турківський р-н, с.Боберка, вул. Центральна, буд. 20
Львівська обл., Турківський р-н, с. Сигловате, вул. Ровенська, буд. 669-А
Львівська обл., Турківський р-н, с. Карпатське, вул. Шевченка, буд. 51
Львівська обл., Турківський р-н, с.Бітля, вул. Центральна буд. 247
Львівська обл., Турківський р-н, с.Ластівка, вул.Т.Шевченка, буд. 60
Львівська обл., Турківський р-н, с.Ясенка-Стецьова, вул. Центральна, буд. 33
Львівська обл., Турківський р-н, с. Яблунів, вул. Лан, буд. 461
Львівська обл., Турківський р-н, с. Шум’яч, вул. Молодіжна, буд. 19
Львівська обл., Турківський р-н, с. Ісаїв, вул. Луговиків, буд. 12
Львівська обл., Турківський р-н, с.Зубриця, вул. Центральна, буд. 16
Львівська обл., Турківський р-н, с. Головське, вул. Шевченка, буд. 3
Львівська обл., Турківський р-н, с.Ясениця, вул. Центральна, буд. 226
Львівська обл., Турківський р-н, с. Явора, вул. Вокзальна, буд. 54А
Львівська обл., Турківський р-н, с.Верхня Яблунька, вул. Центральна, буд. 14
Львівська обл., Турківський р-н, с.Явора, вул. Центральна, буд. 135А
Львівська обл., Турківський р-н, с. Закіпці, вул. Центральна, буд. 172
Львівська обл., Турківський р-н, с. Розлуч, вул. Лесі Українки, буд. 108А
Львівська обл., Турківський р-н, с. Присліп, вул. Зарічна, буд. 184
Львівська обл., Турківський р-н, с. Присліп, вул. Горб, буд. 2-А
Львівська обл., Турківський р-н, с. Мельниче, вул. Центральна, буд. 13-В
Львівська обл., Турківський р-н, с. Завадівка, вул. Центральна, буд. 8-Б
Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. Січових Стрільців, буд. 108
Львівська обл., Турківський р-н, с.Либохора, вул. Центральна, буд. 76
Львівська обл., Турківський р-н, с. М. Волосянка, вул. Центральна, буд. 58А
Львівська обл., Турківський р-н, с. Кривка, вул. Івана Франка, буд. 128
Львівська обл., Турківський р-н, с. Радич, вул. Потік, буд. 38
Львівська обл., Турківський р-н, с. Свидник, вул. Чорновола, буд. 29
Львівська обл., Турківський р-н, с.Либохора, вул. Центральна, буд. 495А
Львівська обл., Турківський р-н, с.Лімна, вул. Центральна, буд. 219
Львівська обл., Турківський р-н, с. Д.Дубовий, вул.Центральна, буд. 53
Львівська обл., Турківський р-н, с. Жукотин, вул. Центральна, буд. 19
Львівська обл., Турківський р-н, с. Хащів, вул. Середня, буд. 200
Львівська обл., Турківський р-н, с. Н.Гусине, вул. Центральна, буд. 5
Львівська обл., Турківський р-н, с. Коритище, вул. І.Франка, буд. 12
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/55-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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112 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ПРОАЕСТЕТИК МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Михайла Грушевського, буд. 95, кв. 33
Ідентифікаційний код: 42144780
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, анестезіологія,
комбустіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська
справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 32
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/56-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

113 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРА Х"
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 21, кв. 75
Ідентифікаційний код: 42425077
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, ендокринологія, кардіологія, неврологія, акушерство і гінекологія,
отоларингологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд.21, кв.75
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/57-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

114 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЖУРАВНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, смт Журавно,
вул. Чубинського, буд. 2
Ідентифікаційний код: 20763852
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, акушерство і гінекологія, хірургія, офтальмологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія,
клінічна біохімія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
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сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа, рентгенологія, лабораторна
справа (клініка), ортопедична стоматологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Протеси, вул. Лесі Українки, буд. 24а
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Старе Село,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 19
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Антонівка, вул. Івана Франка, буд. 74
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Подорожнє, вул. Головатого, буд. 3
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Новошино, вул. Шевченка, буд. 47
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Монастирець, вул. Центральна, буд. 5
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Мельнич, вул. Смердова, буд. 12
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Лисків, вул. Ключика, буд. 16
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Корчівка, вул. Довга, буд. 8
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Зарічне, вул. Нова, буд. 43
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Дубравка, вул. Чорновола, буд. 74
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Буянів, вул. Лесі Українки, буд. 79
Львівська обл., Жидачівський р-н, смт Журавно, вул. Чубинського, буд. 2
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Любша, вул. Жовтнева, буд. 1а
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Чертіж, вул. Центральна, буд. 102а
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Володимирці, вул. Подорожненська, буд. 79
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Которини, вул. Зелена, буд. 5
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/58-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

115 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛИНОВИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ ЛИНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Линовиця,
вул. Шевченка, буд. 1
Ідентифікаційний код: 42501168
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, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Нова Гребля, вул.Канакіна, буд. 25
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Даньківка, вул. Гагаріна, буд.6-а
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Бубнівщина, вул. Бурдюгів, буд.1-а
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. Шевченка, буд.1
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/59-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 нарахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

116 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,
смт Добровеличківка, провулок Аркадія Артюха, буд. 10
Ідентифікаційний код: 38680455
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
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Тернове, вул. Миру, буд. 37
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Гаївка, вул. Шевченка, буд. 42
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 30
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Юр'ївка, вул. Шкільна, буд. 7
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Червона Поляна, вул. Садова, буд. 4
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Андріївка, вул. Центральна, буд. 7
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Перемога, вул. Центральна, буд. 10
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Веснянка, вул. Центральна, буд. 6
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Олексіївка, вул. Віталія Бабана, буд. 14
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Братолюбівка, вул. Молодіжна, буд. 8
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Піщаний Брід, вул. Незалежності, буд. 1
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Тишківка, вул. Покровська, буд. 45
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Федорівка, вул. Центральна, буд. 18
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Сергія Дядечка, буд. 23
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Новолутківка, вул. Молодіжна, буд. 16
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка,
пров. Аркадія Артюха, буд. 10
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Гаївка, вул. Шевченка, буд. 6
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Миколаївка, вул. Центральна, буд. 10
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Гнатівка, вул. Дімітрова, буд. 22
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Дружелюбівка, вул. Шкільна, буд. 32
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Карбівка, вул. Миру, буд. 3
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Любомирка, вул. Перемоги буд. 14
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Маркове, вул. Шкільна, буд. 8-а
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Глиняне, вул. Центральна, буд. 41
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Перчунове, вул. Миру, буд. 26
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Новопетрівка,
вул. Маліновського, буд. 50
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/60-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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117 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, смт Васильківка,
вул. Михайлівська, буд. 76-В
Ідентифікаційний код: 37870916
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна
медицина, акушерство і гінекологія, стоматологія, рентгенологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
медична статистика, лабораторна справа (клініка), рентгенологія, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Манвелівка, вул. Квіткова, буд. 2
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Миколаївка, вул. Першотравнева, буд. 2
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Павлівка, провулок Нагорний, буд. 4
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Письменне, вул. Чкалова, с 1
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. В.Олександрівка,
вул. Центральна, буд. 27
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, смт Васильківка, вул. Соборна, буд. 249
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, смт Васильківка,
вул. Михайлівська, буд. 76-В
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Григорівка, вул. Миру, буд. 1
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Вербівське, вул. Медична, буд. 20
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Шевченкове, вул. Голандія, буд. 70
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Воскресенівка, вул. Центральна, буд. 13-А
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Чаплине, вул. Лікарняна, буд. 8
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Гай, вул. Центральна, буд. 16
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Новогригорівка, вул. Шевченко, буд. 3
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Х.Чаплине, вул. Центральна, буд. 79
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Катеринівка, вул. Молодіжна, буд. 3
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Дубовики, вул. Центральна, буд. 2
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Добровілля, вул. Центральна, буд. 38
Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Дебальцеве, вул. Шевченко, буд. 32
Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/61-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

118 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я " ХМЕЛЬНИЦЬКА
ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Сковороди, буд. 29
Ідентифікаційний код: 02004640
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, трансфузіологія,
клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з

61
медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(гігєна), сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Сковороди, буд. 29
Реєстраційне досьє від 20.11.2018 № 01/2011-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 нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

Всього:118 справ
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