
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
21.03.2019 № 620

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

з медичної практики

1 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  ЗІНЬКІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗІНЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:  Полтавська  обл.,  Зіньківський  р-н,  м.Зіньків,  вул.  Івана 
Петровського, буд. 21
Ідентифікаційний код:   01999276
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія, 
анестезіологія,  бактеріологія,  дерматовенерологія,  ендокринологія,  ендоскопія,  інфекційні 
хвороби,  кардіологія,  клінічна  біохімія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  наркологія, 
ортопедична  стоматологія,  ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія, 
патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, терапевтична 
стоматологія,  ультразвукова діагностика,  фізіотерапія,  фтизіатрія,  функціональна діагностика, 
хірургія,  ортодонтія,  хірургічна  стоматологія,  неврологія;  за  спеціальностю  молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, лікувальна справа,  
лабораторна  справа  (клініка),  сестринська  справа  (операційна),  медична  статистика, 
рентгенологія,  ортопедична  стоматологія,  лабораторна  справа  (гігієна),  лабораторна  справа 
(патологія)
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Зіньківський р-н, смт Опішня, вул. Нова, буд. 54
Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Івана Петровського, буд. 3
Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Івана Петровського, буд. 21

Реєстраційне досьє від 13.03.2019 № 01/1303-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

2 ФОП Харченко Вячеслав Вікторович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Тимошенко, буд. 29-А, кв. 294
Ідентифікаційний код:   2742116198
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, терапія, гастроентерологія, 
дієтологія,  кардіологія,  неврологія,  ультразвукова  діагностика,  дитяча  отоларингологія, 
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урологія,  акушерство  і  гінекологія,  ендоскопія,  функціональна  діагностика;  за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Київська  обл.,  Києво-Святошинський  р-н,  смт  Коцюбинське,  вул.  Доківська, 
буд. 14/1

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 01/1403-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

3 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 
"КРИВОРІЗЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  КРИВОРІЗЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:  Дніпропетровська  обл.,  Криворізький  р-н,  с.  Новомайське, 
вул. Вишнева, 1А
Ідентифікаційний код:   36721693
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  терапія,  педіатрія,  загальна 
практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Красівське, вул. Підстепна, 3 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт Христофорівка, вул. Азарнова, 22
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новий Мир, вул. Шевченка, 43 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Червоне, вул. Гагаріна, 14
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт Радушне, вул. Лікарняна, 20
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Шевченківське, вул. Березова, 11
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Софіївка, вул. Комарова, 33 б
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новопокровка, вул. Пічугінська, 2
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, вул. Дружби, 3
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новий Шлях, вул. Меліоративна, 45 в
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Романівка, вул. Кобзаря, 21
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Калинівка, вул. Криворізька, 100 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новомайське, вул. Вишнева, 1 А
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Лозуватка 3 кв., вул. Миру, 101 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Чабанове, вул. Придорожня, 1а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Запорожець, вул. Овсяннікова, 21 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Кривбас, вул. Вишнева, 5/2
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Недайвода, вул. Рората, 103
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Надеждівка, вул. Вишнева, 17
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Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Анастасівка, вул. Лісова, 36
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новожитомир, вул. Центральна, 69
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Красна Балка, вул. Затишна, 4 б
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новий Кременчук, вул. Центральна,44 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Надія, вул. Молоді, 2
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Бурлацьке, вул. Дружби, 59
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Дружба, вул. Нова, 3 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Широке, вул. Центральна, 2/1
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Шевченково, вул. Мічуріна, 37
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Чкаловка, вул. Гагаріна, 12 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Радіонівка, вул. Центральна, 25
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Інгулець, вул. Мира, 12
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Кам’яне Поле, вул. Кам’яна, 49
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новолозуватка, вул. Центральна, 108 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Златоустівка, вул. Підстепна, 29 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Кірова, 1 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новоіванівка, вул. О. Кошевого, 45
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Вишнева, 17 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Зелене Поле, вул. Південна, 41/2
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Тернівка, вул. Садова, 9
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новопілля, вул. Молодіжна, 19
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Грузьке, вул. Українська, 3
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Зелений Гай, вул. Ставкова, 41 а
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Мар’янівка, вул. Нова, 1
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Ново – Ганнівка, вул. Суворова, 2
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Ранній Ранок, вул. Миру, 1 а

Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 02/1103-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

4 ФОП Курилюк Тетяна Олегівна
Місцезнаходження:  Івано-Франківська  обл.,  Богородчанський  р-н,  с.  Космач,  
вул. Л.Українки, буд. 48
Ідентифікаційний код:   3223802400
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю офтальмологія
за місцем провадження діяльності

м.Івано-Франківськ, вул. Мельника, буд. 2
Реєстраційне досьє від 13.03.2019 № 02/1303-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

5 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮЖКОКС"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 
буд. 1
Ідентифікаційний код:   05393079
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 02/1403-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

6 ФОП Сосов Вадим Валентинович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Сачка, буд. 16, кв. 14
Ідентифікаційний код:   2721105894
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  терапія,  педіатрія,  ультразвукова  діагностика,  кардіологія,  ендокринологія, 
отоларингологія,  онкологія,  неврологія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з 
медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Харківська, буд. 57, прим. 39
Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 03/1103-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

7 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 
"НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження:  Сумська  обл.,  Недригайлівський  р-н,  смт  Недригайлів, 



5

вул. Шкільна, буд. 12
Ідентифікаційний код:   38019903
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна 
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Кулішівка, вул. Шевченка, буд. 8
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Великі Будки, вул. 8 Березня, буд.7
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Курмани, вул. Центральна, буд. 28
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Саєво, вул. Миру
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Цибуленки, Посульська, буд. 63
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Малі Будки, вул. Гірська, буд. 28
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Віхове, вул. Сумська, буд. 5
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Козельне, вул. Молодіжна, буд. 2
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Зелене, вул. Молодіжна
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Перетічки, вул. Перетічки, буд.16
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Якименки, вул. Польова, буд. 41
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Гринівка, вул. Центральна, буд. 30
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Сакуниха, вул. Рябова, буд. 70
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Беседівка, вул. Сільську, буд. 39/2
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Хоружівка, пр. Першотравневий, буд. 4
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Комишанка, вул. Першотравнева
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Іваниця, вул. Шкільна, буд.1а
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Муховате, вул. Центральна, буд. 2
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Коритище, вул. Польова, буд. 33/2
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Костянтинів, вул. Набережна, буд. 8
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Біж, вул. Лісова, буд. 9
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Червона Слобода, вул.Духанівка, буд. 25
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Чемоданівка, вул.8-Березня
Сумська обл., Недригайлівський р-н, смт Недригайлів, вул. Шкільна, буд.12
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Мерки, вул. Центральна, буд. 28а
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Білоярське, вул. Зелений Гай
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Березняки, вул. Центральна, буд. 5
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Маршали, вул. Центральна, буд. 4
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Рубанка, вул. Паркова, буд. 26
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Косенки, вул. Садова, буд. 53/2
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Зеленківка, вул. Сульська, буд. 11
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Томашівка, вул. Центральна, буд. 49
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Деркачівка, вул. Першотравнева, буд. 137
Сумська обл., Недригайлівський р-н, смт Терни, вул. Небесної Сотні, буд. 11
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с. Вільшана, вул. Киїський шлях, буд. 69
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с.Коровинці, вул. Київська, буд. 64

Реєстраційне досьє від 13.03.2019 № 03/1303-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

8 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  ЛОХВИЦЬКА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛОХВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Лохвиця, вул. Незалежності, 
буд. 4
Ідентифікаційний код:   01999359
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  хірургія,  педіатрія,  терапія, 
акушерство  і  гінекологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  бактеріологія,  клінічна  біохімія, 
стоматологія,  хірургічна  стоматологія,  ортодонтія,  ортопедія  і  травматологія,  урологія, 
отоларингологія,  інфекційні  хвороби,  гастроентерологія,  анестезіологія,  функціональна 
діагностика,  ендоскопія,  ультразвукова  діагностика,  неонатологія,  офтальмологія,  фтизіатрія, 
психіатрія,  наркологія,  кардіологія,  дерматовенерологія,  рентгенологія,  патологічна  анатомія, 
підліткова  терапія,  медична  психологія,  неврологія,  судинна  хірургія;  за  спеціальностю 
молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,   акушерська  справа, 
лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія, 
лікувальна справа, сестринська справа (операційна), ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Яхники, вул. Ногіна, буд. 20
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Заводське, вул. Озерна, буд. 1
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Токарі, вул. Г.І.Андрусенка, буд. 7
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Сенча, вул. Партизанська, буд. 1
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Лука, вул. Вишнева, буд. 41
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Безсали, вул. Перемоги, буд. 4
Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Заводське, вул. Садова, буд. 2
Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Лохвиця, вул. Незалежності, буд. 4
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Гиряві Їсківці, вул. Ватутіна, буд. 4
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Вирішальне, вул. Свободи, буд. 40
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Бодаква, вул. Т.Шевченка, буд. 41
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Гамаліївка, вул. Кільцева, буд. 23
Полтавська обл., Лохвицький р-н, с.Їсківці, вул. Широка, буд. 51В

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 03/1403-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

9 БЕРДЯНСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І-ІІІ  СТУПЕНІВ  №  9  
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, просп. Західниий, буд. 4
Ідентифікаційний код:   26338860
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Запорізька обл., м.Бердянськ, просп. Західний, буд. 4
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 05/1403-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

10 ФОП Божик Інна Пилипівна
Місцезнаходження:  Волинська  обл.,  Ковельський  р-н,  с.Мощена,  вул.  1-го  Травня,  
буд. 7а
Ідентифікаційний код:   2758319965
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Ковель, вул. Б.Хмельницького, буд. 17
Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 06/1103-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

11 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЗМІЇВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОННА  ЛІКАРНЯ"  ЗМІЇВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:  Харківська  обл.,  Зміївський  р-н,  м.  Зміїв,  вул.  Таранівське 
шосе, буд. 1 Б
Ідентифікаційний код:   02003178
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  акушерство  і  гінекологія,  анестезіологія,  дитяча  анестезіологія,  дитяча 
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гінекологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча 
офтальмологія,  дитяча  психіатрія,  дитяча  стоматологія,  дитяча  хірургія,  ендокринологія, 
ендоскопія,  епідеміологія,  інфекційні  хвороби,  кардіологія,  клінічна  біохімія,  клінічна 
лабораторна діагностика, наркологія,  неврологія,  організація і  управління охороною здоров'я,  
онкологія,  ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  ортопедична 
стоматологія,  патологічна  анатомія,  педіатрія,  психіатрія,  психотерапія,  рентгенологія, 
стоматологія,  терапія,  трансфузіологія,  фізіотерапія,  ультразвукова  діагностика,  урологія, 
функціональна  діагностика,  хірургія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною 
освітою:  акушерська справа,  лабораторна справа (клініка),  сестринська справа (операційна), 
сестринська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Широнінців, буд.67А
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Шелудьківка, вул. Горького, буд.65
Харківська обл., Зміївський р-н, смт Зідьки, пров. Шкільний, буд. 4
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв,  вул. 6-ї Стрілецької дивізії, буд. 1
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Бірки,  вул. Шкільна, буд. 22
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, Таранівське шосе, буд. 1Б
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Тимченки вул. Миру, буд. 28Г
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Першотравневе, вул. Підлісна, буд. 6
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Соколове, вул. Отакара Яроша, буд. 57А
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Борова, вул. Центральна, буд. 137
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Геніївка, вул. Вишнева, буд. 32А
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Лиман, вул. Зміївська, буд. 36
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Пушкарьова, буд. 37

Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 10/1103-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

12 ФОП Матузок Едуард Геннадійович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Китаєнка, буд. 8, кв. 84
Ідентифікаційний код:   2130001416
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю психотерапія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. 23 Серпня, буд. 20А
Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 11/1103-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

13 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛМЕД"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, площа Визволення, буд. 5
Ідентифікаційний код:   38849775
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія; за спеціальностю 
молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, площа Визволення, буд. 5
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд.5, прим.8

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 11/1403-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

14 ФОП Шпорт Артем Ярославович
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Миколи Міхновського, буд. 11, кв. 37
Ідентифікаційний код:   2889703358
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю педіатрія, загальна практика - сімейна медицина, дитяча неврологія, дитяча 
гастроентерологія,  ортопедична  стоматологія,  терапевтична  стоматологія, 
дерматовенерологія,  дитяча  дерматовенерологія,  ультразвукова  діагностика, 
гастроентерологія, неврологія, ендокринологія, кардіологія, алергологія, дитяча алергологія, 
імунологія, дитяча імунологія, дитяча отоларингологія, ортопедія і травматологія, урологія, 
проктологія,  акушерство  і  гінекологія,  хірургія,  дитяча  хірургія,  отоларингологія,  дитяча 
ортопедія  і  травматологія,  дитяча  ендокринологія,  дитяча  кардіоревматологія;  за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 12, прим. 1084
м.Дніпро, смт Іларіонове, вул. Робоча, буд. 6, прим. 4,5,6
м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 6, прим. 308

Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 1103/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)
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15 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Дніпро, площа Соборна, буд. 14
Ідентифікаційний код:   01985191
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  терапія,  стоматологія, 
фізіотерапія,  лікувальна  фізкультура,  функціональна  діагностика,  хірургія,  ортопедія  і 
травматологія,  урологія,  отоларингологія,  неврологія,  рефлексотерапія,  психіатрія, 
дерматовенерологія, ультразвукова діагностика, рентгенологія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, площа Соборна, буд.14
Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 1103/05-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

16 КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ОСВІТИ  "СЕРЕДНЯ  
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №143" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Коробова, буд. 3Д
Ідентифікаційний код:   24235676
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  педіатрія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою: 
лікувальна справа
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Коробова, буд. 3Д
Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 1103/07-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

17 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
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ШКОЛА № 96" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Коробова, буд. 3
Ідентифікаційний код:   23642190
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  педіатрія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою: 
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Коробова, буд. 3
Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 1103/08-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

18 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ЛІЦЕЙ  НАУКОВОГО  СПРЯМУВАННЯ  ПРИ  УНІВЕРСИТЕТІ  МИТНОЇ  
СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Вітчизняна, буд. 93
Ідентифікаційний код:   33323774
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Вітчизняна, буд. 93
Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 1103/09-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

19 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ОБЛАСНИЙ  
КЛІНІЧНИЙ  КАРДІОЛОГІЧНИЙ  ЦЕНТР  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Волкова, буд. 1-А
Ідентифікаційний код:   01994988
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  кардіологія,  хірургія  серця  і 
магістральних  судин,  терапія,  анестезіологія,  неврологія,  ревматологія,  отоларингологія, 
ультразвукова діагностика, акушерство і гінекологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна 
біохімія,  урологія,  хірургія,  ендокринологія,  психотерапія,  фізіотерапія,  рефлексотерапія, 
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рентгенологія, функціональна діагностика, ендоскопія, офтальмологія, лікувальна фізкультура; 
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, сестринська 
справа (операційна), лабораторна справа (клініка), рентгенологія, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Волкова, буд. 1-А

Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 1103/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

20 ФОП Василовський Віталій Вадимович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Селіванова, буд. 11
Ідентифікаційний код:   2650114652
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  неврологія,  дитяча  неврологія,  фізіотерапія,  радіологія;  за  спеціальностю 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 46
Реєстраційне досьє від 11.03.2019 № 12/1103-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

21 КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  "ПОЛТАВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА  І-ІІ  СТУПЕНІВ  №35  ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, Холодноярський майдан, буд. 1
Ідентифікаційний код:   22547319
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, Холодноярський майдан, буд. 1
Реєстраційне досьє від 12.03.2019 № 1203/01-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

22 КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  "ПОЛТАВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА  І-ІІІ  СТУПЕНІВ  №38  ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Пушкіна, буд. 74
Ідентифікаційний код:   22539573
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  педіатрія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою: 
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Пушкіна, буд. 74
Реєстраційне досьє від 12.03.2019 № 1203/02-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

23 КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  "ПОЛТАВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА  І-ІІІ  СТУПЕНІВ  №26  ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Івана Мазепи, буд. 18
Ідентифікаційний код:   22537539
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  педіатрія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою: 
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Івана Мазепи, буд. 18
Реєстраційне досьє від 12.03.2019 № 1203/03-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

24 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ "ЗДОРОВ'Я"  
№14 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"



14

Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 30
Ідентифікаційний код:   22545444
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  педіатрія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою: 
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 30
Реєстраційне досьє від 12.03.2019 № 1203/04-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

25 ПОЛТАВСЬКА  ГІМНАЗІЯ  №  31  ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Героїв Сталінграду, буд. 5
Ідентифікаційний код:   21065570
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  педіатрія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою: 
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Героїв Сталінграду, буд. 5
Реєстраційне досьє від 12.03.2019 № 1203/05-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

26 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ФІРМА"ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ"
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Анатолія Живова, буд. 11, офіс 201
Ідентифікаційний код:   42480431
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. Корольова, буд. 2
Реєстраційне досьє від 12.03.2019 № 1203/07-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.



15

код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

27 ФОП Войтенко Володимир Валерійович
Місцезнаходження:  Київська  обл.,  Києво-Святошинський  р-н,  с.  Святопетрівське,  
вул. Грушевського, буд. 5В, кв. 2
Ідентифікаційний код:   3297800496
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  стоматологія,  ортопедична  стоматологія;  за  спеціальностю  молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Європейська, буд. 49
Реєстраційне досьє від 12.03.2019 № 1203/08-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

28 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "АВТО-
ЕКСПРЕС"
Місцезнаходження:  Донецька обл.,  Волноваський р-н,  м.  Волноваха,  вул.  Шевцової, 
буд. 26
Ідентифікаційний код:   33222009
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Шевцової, буд. 26
Реєстраційне досьє від 12.03.2019 № 1203/09-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

29 ФОП Беспека Микола Володимирович
Місцезнаходження:  Житомирська  обл.,  Олевський  р-н,  м.  Олевськ,  вул.  Шкільна, 
буд. 28
Ідентифікаційний код:   3140116990
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Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю ортопедична стоматологія, стоматологія
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, буд. 11
Реєстраційне досьє від 13.03.2019 № 1303/01-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

30 ФОП Грицик Олексій Йосипович
Місцезнаходження:  Тернопільська  обл.,  Чортківський  р-н,  м.  Чортків, 
вул. Гранична-Нова, буд. 24, корп. В
Ідентифікаційний код:   2288709556
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю терапія
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Й.Сліпого, буд. 1, каб. 408
Реєстраційне досьє від 13.03.2019 № 1303/02-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

31 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "НІКОПОЛЬСЬКА  ДИТЯЧА 
МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.Станіславського, буд. 18
Ідентифікаційний код:   01987054
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  педіатрія,  дитяча 
кардіоревматологія, дитяча офтальмологія, функціональна діагностика, дитяча неврологія, 
дитячі інфекційні хвороби, дитяча отоларингологія, дитяча ендокринологія, дитяча хірургія, 
дитяча  ортопедія  і  травматологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  ультразвукова 
діагностика,  фізіотерапія,  дитяча  гастроентерологія;  за  спеціальностю  молодших 
спеціалістів  з  медичною освітою:   сестринська справа,  медична статистика,  лабораторна 
справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Нікополь, проспект Трубників, 56/2
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Електрометалургів, 23
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Станіславського, 18
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Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. Першотравнева, 5
Реєстраційне досьє від 13.03.2019 № 1303/03-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

32 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КЛІНІКА  
ЗДОРОВА НАЦІЯ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 25В, блок 28, кімната 4
Ідентифікаційний код:   39814502
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю організація  і  управління  охороною здоров'я,  ультразвукова  діагностика;  за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, просп. Мінський, буд. 6
Реєстраційне досьє від 13.03.2019 № 1303/04-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

33 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ  ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ  ДИСПАНСЕР 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, площа Покровська, буд. 27
Ідентифікаційний код:   31116049
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дерматовенерологія,  дитяча 
дерматовенерологія,  клінічна  лабораторна  діагностика;  за  спеціальностю  молодших 
спеціалістів  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,  лабораторна  справа  (клініка), 
медична статистика
за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., м.Олександрія, площа Покровська, буд. 27
Реєстраційне досьє від 13.03.2019 № 1303/06-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 



18

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

34 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження:  Київська  обл.,  Києво-Святошинський  р-н,  м.Боярка, 
вул. Соборності, буд. 51
Ідентифікаційний код:   01994669
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія, 
анестезіологія,  гастроентерологія,  геріатрія,  дерматовенерологія,  дитяча  гінекологія,  дитяча 
дерматовенерологія,  дитяча  кардіоревматологія,  дитяча  неврологія,  дитяча  отоларингологія, 
дитяча психіатрія,  дитяча фтизіатрія,  дитяча хірургія,  дитячі  інфекційні хвороби, ендоскопія, 
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна 
фізкультура, медицина невідкладних станів, неврологія, нейрохірургія, неонатологія, онкологія, 
онкохірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, 
педіатрія,  психіатрія,  пульмонологія,  рентгенологія,  рефлексотерапія,  терапія,  ультразвукова 
діагностика,  урологія,  фізіотерапія,  фтизіатрія,  функціональна  діагностика,  хірургія;  за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, лабораторна 
справа  (клініка),  лабораторна  справа  (патологія),   сестринська  справа,  сестринська  справа 
(операційна), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. Машинобудівників,  буд. 26
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 1
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Шпитьки, вул. Лермонтова, буд. 22
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Васильківська, буд. 34
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Євгена Коновальця, буд. 23
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Соборності, буд. 51
Київська  обл.,  Києво-Святошинський  р-н,  с.  Софіївська  Борщагівка,  вул.  Соборна, 
буд. 53Б
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Забір'я, вул Гончаренка, буд. 12А
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Б.Хмельницького, буд. 8
Київська  обл.,  Києво-Святошинський  р-н,  с.  Михайлівка-Рубежівка,  вул.  Шкільна, 
буд. 11
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Білогородка, вул. Величко, буд. 1
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гурівщина, вул. Київська, буд. 11А

Реєстраційне досьє від 13.03.2019 № 1303/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)
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35 ФОП Душина Олександра Іванівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Урлівська, буд. 9, кв. 433
Ідентифікаційний код:   3146616420
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю ортодонтія;  за  спеціальностю молодших спеціалістів  з  медичною освітою: 
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 66, прим. 215
Реєстраційне досьє від 13.03.2019 № 1303/09-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

36 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ХЕЛС  
ПАРТНЕР"
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 107А
Ідентифікаційний код:   42629232
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія, 
сексопатологія,  урологія,  ультразвукова  діагностика,  кардіологія,  неврологія, 
дерматовенерологія,  ортопедія  і  травматологія,  лікувальна  фізкультура,  фізіотерапія;  за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 107А
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/03-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

37 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ПОЛТАВСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ 
КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Миколи Дмитрієва, буд. 7 А
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Ідентифікаційний код:   02008951
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, онкохірургія, онкологія, хірургія, 
акушерство і  гінекологія,  онкогінекологія,  торакальна хірургія,  отоларингологія,  урологія, 
судинна  хірургія,  функціональна  діагностика,  ультразвукова  діагностика,  ендоскопія, 
клінічна  лабораторна  діагностика,  радіонуклідна  діагностика,  анестезіологія,  терапія, 
неврологія,  психіатрія,  рентгенологія,  променева  терапія;  за  спеціальностю  молодших 
спеціалістів  з  медичною освітою:  сестринська справа,  сестринська справа  (операційна), 
рентгенологія, лабораторна справа (клініка), медична статистика

за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Миколи Дмитрієва, буд. 7А
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/04-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

38 ФОП Ліпей Андрій Миколайович
Місцезнаходження: Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ, вул. Набережна, 
буд. 46А
Ідентифікаційний код:   2850912630
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю рефлексотерапія
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ, вул. Володимирська, буд. 9
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/05-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

39 ФОП Булка Дмитро Олександрович
Місцезнаходження:  Чернігівська  обл.,  Козелецький  р-н,  с.Берлози, 
вул. Незалежності,  буд. 17
Ідентифікаційний код:   3232502997
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
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Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Козелець, вул. Івана Котляревського, буд. 6
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/06-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

40 ФОП Наумова Інна Миколаївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Шота Руставелі, буд. 15, кв. 60
Ідентифікаційний код:   2913112569
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю неврологія

за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Луцьк, просп. Соборності, буд. 28
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/07-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

41 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 
"МУКАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Пирогова Миколи, буд. 8-13
Ідентифікаційний код:   01992831
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  офтальмологія,  отоларингологія, 
дерматовенерологія,  пульмонологія,  гастроентерологія,  ендокринологія,  терапія,  неврологія, 
кардіологія,  урологія,  онкологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  імунологія,  лабораторна 
імунологія,  клінічна  біохімія,  бактеріологія,  рентгенологія,  функціональна  діагностика, 
ультразвукова  діагностика,  ендоскопія,  неонатологія,  інфекційні  хвороби,  дитячі  інфекційні 
хвороби,  стоматологія,  ортопедія  і  травматологія,  хірургічна  стоматологія,  фізіотерапія, 
лікувальна  фізкультура,  хірургія,  анестезіологія,  вірусологія,  нейрохірургія,  патологічна 
анатомія,  паразитологія,  трансфузіологія,  рефлексотерапія,  терапевтична стоматологія,  дитяча 
стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  ортодонтія,  психіатрія,  наркологія,  гематологія, 
алергологія,  ревматологія,  ортопедія і  травматологія,  фтизіатрія,  урологія,  нефрологія,  дитяча 
психіатрія,  акушерство  і  гінекологія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною 
освітою: сестринська справа (операційна),  сестринська справа,  акушерська справа, медична 
статистика,  лабораторна  справа  (гігієна),  лабораторна  справа  (клініка),  лабораторна  справа 
(патологія), рентгенологія, 
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стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Грушевського, буд.29
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, буд.46
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Драгоманова, 54/100
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пирогова Миколи, буд.8-13

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

42 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КЛІНІКА  
ОЧНИХ ХВОРОБ "СВІТЛІСТЬ"
Місцезнаходження:  Львівська  обл.,  Яворівський  р-н,  м.Новояворівськ, 
вул. Вербицького, буд. 18
Ідентифікаційний код:   42826502
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дитяча  офтальмологія, 
офтальмологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Вербицького, буд. 18
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/11-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

43 ФОП Ганкевич Назар Юрійович
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Трускавець, вул. В.Стуса, буд. 1, кв. 21
Ідентифікаційний код:   3485208891
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., м.Трускавець, вул. Данилишиних, буд. 62
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/13-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

44 ФОП Яренко Марія Миколаївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Чигоріна, буд. 55, кв. 13
Ідентифікаційний код:   3023414902
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  ортопедична  стоматологія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з 
медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Паторжинського, буд. 14, прим. 37
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/14-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

45 ФОП Мартинюк Корнеліу Іванович
Місцезнаходження:  Чернівецька обл.,  Глибоцький р-н,  с.Сучевене,  вул.  Центральна, 
буд. 52А
Ідентифікаційний код:   3422314037
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Чернівецька обл., Глибоцький р-н, смт Глибока, вул. Борців за волю України, буд. 7А
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/15-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)
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46 ФОП Пазина Ганна Василівна
Місцезнаходження:  Закарпатська обл.,  Тячівський р-н,  м.Тячів,  вул.  Лесі  Українки, 
буд. 12
Ідентифікаційний код:   1673301485
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю   молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:  стоматологія,   сестринська 
справа
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Вайди, буд. 1
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/16-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

47 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  Полтавська  обл.,  м.Кременчук,  вул.  Лікаря  О.Богаєвського, 
буд.60/1
Ідентифікаційний код:   01999559
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю акушерство і  гінекологія,  анестезіологія,  ендоскопія,  клінічна  лабораторна 
діагностика,  онкогінекологія,  онкологія,  онкохірургія,  організація  і  управління  охороною 
здоров'я,  променева  терапія,  рентгенологія,  ультразвукова  діагностика,  хірургія;  за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), 
медична статистика, рентгенологія, сестринська справа (операційна),  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, буд. 60/1
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/17-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

48 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХОТИНСЬКА  
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ХОТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  Чернівецька  обл.,  Хотинський  р-н,  м.  Хотин,  вул.  Богдана 
Хмельницького, буд. 4
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Ідентифікаційний код:   02005875
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія, 
анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, генетика медична, дерматовенерологія, дитяча 
гінекологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, 
дитячі  інфекційні  хвороби,  ендокринологія,  ендоскопія,  епідеміологія,  інфекційні  хвороби, 
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, медична психологія, медицина 
невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія, нефрологія, онкологія, ортопедична 
стоматологія, ортопедія і травматологія,  отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова 
терапія,  професійна  патологія,  психіатрія,  пульмонологія,  ревматологія,  рентгенологія, 
рефлексотерапія,  стоматологія,  терапевтична  стоматологія,  терапія,  трансфузіологія, 
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, хірургічна стоматологія, хірургія; 
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, лікувальна 
справа,  лабораторна  справа  (гігієна),  лабораторна  справа  (клініка),   сестринська  справа, 
сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична 
стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Хотинський р-н, м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/19-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

49 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 
"РЕШЕТИЛІВСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОННА  ЛІКАРНЯ 
РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження:  Полтавська  обл.,  Решетилівський  р-н,  м.  Решетилівка, 
вул. Грушевського, буд. 76
Ідентифікаційний код:   01999483
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  акушерство  і  гінекологія,  анестезіологія,  дерматовенерологія,  дитяча 
отоларингологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, 
наркологія,  неврологія,  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  отоларингологія, 
офтальмологія,  патологічна  анатомія,  педіатрія,  психіатрія,  рентгенологія,  стоматологія, 
ортопедична  стоматологія,  терапія,  ультразвукова  діагностика,  фтизіатрія,  функціональна 
діагностика,  хірургія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою: 
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),  акушерська справа, сестринська 
справа  (операційна),   сестринська  справа,  рентгенологія,  ортопедична стоматологія,  медична 
статистика
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Решетилівський р-н, м. Решетилівка, вул. Грушевського, буд.76
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/20-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

50 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 
"КЕЛЬМЕНЕЦЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОНА  ЛІКАРНЯ" 
КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  Чернівецька  обл.,  Кельменецький  р-н,  смт  Кельменці, 
вул. Сагайдачного, буд. 75
Ідентифікаційний код:   02005674
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  акушерство  і  гінекологія,  анестезіологія,  бактеріологія,  дерматовенерологія, 
дитяча  гінекологія,  дитяча  отоларингологія,  дитяча  стоматологія,  ендокринологія,  інфекційні 
хвороби,  кардіологія,  клінічна  біохімія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  наркологія, 
неврологія,  неонатологія,  онкологія,  організація  і  управління  охороною здоров'я,  ортопедія  і  
травматологія, ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова 
терапія,  професійна  патологія,  психіатрія,  рентгенологія,  стоматологія,  терапевтична 
стоматологія,  терапія,  трансфузіологія,  ультразвукова  діагностика,  урологія,  фізіотерапія, 
фтизіатрія,  функціональна  діагностика,  хірургічна  стоматологія,  хірургія;  за  спеціальностю 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), 
лабораторна  справа  (клініка),  лікувальна  справа,   медико-профілактична  справа,  медична 
статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія,  сестринська справа, сестринська справа 
(операційна), стоматологія
за місцем провадження діяльності
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Сагайдачного, буд. 77
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Сагайдачного, буд. 75
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Нелипівці, вул. Заводська, буд. 13
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Сагайдачного, буд. 69
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Росошани, вул. Центральна, буд. 40
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Новоселиця, вул. Головна, буд. 66
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Іванівці, вул. О.Кобилянської, буд. 20
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Комарів, вул. Головна, буд. 15
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Ленківці, вул. Макарівська, буд. 10
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Лівинці, вул. Садова, буд. 2А
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Сагайдачного, буд. 71
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Зелена, вул. Занчківського, буд. 8
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Подвір'ївка, вул. Центральна, буд. 4
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Бабин, вул. Шевченка, буд. 16
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Перківці, вул. Головна, буд. 1
Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, вул. Сагайдачного, буд. 79

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/21-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

51 ФОП Ніколаєв Микола Миколайович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 30/1, кв. 169
Ідентифікаційний код:   3147321093
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Майстерська, буд. 36
м.Одеса, вул. Генуезька, буд. 24 Д, корп. 3, прим. 9

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/22-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

52 ФОП Яковенко Євген Павлович
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Отакара Яроша, буд. 10, кв. 126
Ідентифікаційний код:   3312303896
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, ультразвукова діагностика; 
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул. Героїв України, буд. 108 Б
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/24-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

53 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ  
ОБЛАСНИЙ  ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ  ДИСПАНСЕР  ЧЕРКАСЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Кавказька, буд. 229
Ідентифікаційний код:   02005622
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Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  дитяча  психіатрія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  медична  психологія, 
неврологія,  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  психіатрія,  психотерапія, 
сексопатологія,  терапія,  фізіотерапія,  функціональна  діагностика;  за  спеціальностю 
молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:  лабораторна  справа  (клініка),   сестринська 
справа, медична статистика

за місцем провадження діяльності

м.Черкаси, вул. Кавказька, буд.229
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/25-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОДРИЦЬКА 
АМБУЛАТОРІЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ  МЕДИЦИНИ" 
МОДРИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  Львівська  обл.,  Дрогобицький  р-н,  с.Модричі,  вул.  Шкільна,  
буд. 53
Ідентифікаційний код:   36194399
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна 
медицина,  терапія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою: 
акушерська справа, лікувальна справа,  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Дережичі, вул. Миру, буд. 31
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Шкільна, буд. 53

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

55 ФОП Пилипчук Ольга Миколаївна
Місцезнаходження:  Івано-Франківська  обл.,  Надвірнянський  р-н,  м.Надвірна, 
вул. Стефаника, буд. 37
Ідентифікаційний код:   2110225705
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
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спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Битків, вул. Шевченка, буд. 344
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/27-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

56 ФОП Максимович Степан Стефанович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Коновальця, буд. 22,  кв. 28
Ідентифікаційний код:   3348207418
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Верхня, вул. Шевченка, буд. 52
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/28-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

57 ФОП Сташевська Катерина Миколаївна
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Фельштинська, буд. 7
Ідентифікаційний код:   2657016566
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  стоматологія,  ортодонтія,  ортопедична  стоматологія;  за  спеціальностю 
молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Хмельницький, вул. Соборна, буд. 69
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/34-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

58 ФОП Рижова Яна Вадимівна
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Місцезнаходження:  Київська  обл.,  Обухівський  р-н,  м.Українка,  вул.  Соснова, 
буд. 10,  кв. 27
Ідентифікаційний код:   3185806569
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Обухівський р-н, с. Трипілля, вул. Шевченка, буд. 89
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/35-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

59 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 
"ЖМЕРИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЖМЕРИНСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Київська, буд. 288
Ідентифікаційний код:   01982525
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  хірургія,  дитяча  хірургія, 
трансфузіологія,  ортопедія  і  травматологія,  онкологія,  акушерство  і  гінекологія,  дитяча 
гінекологія,  урологія,  терапія,  професійна  патологія,  кардіологія,  ревматологія, 
ендокринологія, дитяча ендокринологія, фтизіатрія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні 
хвороби, офтальмологія, наркологія, психіатрія, дитяча психіатрія, отоларингологія, дитяча 
отоларингологія,  дерматовенерологія,  неврологія,  дитяча  неврологія,  педіатрія, 
неонатологія,  ультразвукова  діагностика,  клінічна  лабораторна  діагностика,  клінічна 
біохімія,  бактеріологія,  рентгенологія,  анестезіологія,  дитяча  анестезіологія,  ендоскопія, 
функціональна  діагностика,  медицина  невідкладних  станів,  патологічна  анатомія;  за 
спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:  сестринська  справа 
(операційна),   сестринська  справа,   акушерська  справа,  лабораторна  справа  (гігієна), 
лабораторна  справа  (клініка),  лабораторна  справа  (патологія),  рентгенологія,  лікувальна 
справа, лікувальна справа (невідкладні стани), медична статистика
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Київська, буд.288
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/37-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

60 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "БАРСЬКА 
РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" БАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ  
РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Барський р-н, м.Бар, вул. Європейська, буд. 21
Ідентифікаційний код:   25918957
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  стоматологія,  терапевтична 
стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  дитяча  стоматологія,  ортодонтія,  хірургічна 
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, 
ортопедична стоматологія,  сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Європейська, буд. 21
Вінницька обл., Барський р-н, смт Копайгород, вул. Центральна, буд. 64
Вінницька обл., Барський р-н, с. Кузьминці, вул. Івана Богослава, буд. 14Б
Вінницька обл., Барський р-н, с. Заможне, вул. Кармелюка, буд. 63
Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Дружби, буд. 2
Вінницька обл., Барський р-н, с. Каришків, вул. Центральна, буд. 2Б
Вінницька обл., Барський р-н, с. Терешки, вул. Покровська, буд. 19Г

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 1403/38-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

61 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ  НАРКОЛОГІЧНИЙ  ДИСПАНСЕР 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, пров. Банний, буд. 4
Ідентифікаційний код:   03092540
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, наркологія, клінічна лабораторна 
діагностика;  за  спеціальностю молодших спеціалістів  з  медичною освітою:   сестринська 
справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., м.Олександрія, пров. Банний, буд. 4
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 16/1403-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

62 ФОП Гнатюк Олена Ярославівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Шкло, вул. Андрусіва, 
буд. 16
Ідентифікаційний код:   3144505226
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  ультразвукова  діагностика;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з 
медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Шухевича, буд. 1
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 18/1403-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

63 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ  ЦЕНТР  СОЦІАЛЬНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПИРЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Пирятинський р-н, м.Пирятин, вул. Соборна, буд. 
19
Ідентифікаційний код:   25156364
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  загальна  практика  -  сімейна  медицина;  за  спеціальностю  молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, буд. 19
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 19/1403-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

64 ФОП Коваль Олег Ярославович
Місцезнаходження:  Закарпатська  обл.,  Іршавський  р-н,  м.Іршава,  вул.  Шевченка,  
буд. 33, кв. 12
Ідентифікаційний код:   3118001032
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, пров. Шевченка, буд. 8, прим. 11
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 20/1403-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

65 ФОП Митрохіна Людмила Феліксівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Семиградська, буд. 34А
Ідентифікаційний код:   2804311868
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  педіатрія,  загальна  практика  -  сімейна  медицина,  терапія,  ультразвукова 
діагностика;  за  спеціальностю молодших спеціалістів  з  медичною освітою:   сестринська 
справа
за місцем провадження діяльності

м.Харків, просп. Тракторобудівників, буд. 67, А-9 нежитлові приміщення 1-го поверху 
№1-10

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 21/1403-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

66 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 
"КОЗЕЛЬЩИНСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОННА  ЛІКАРНЯ" 
КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:  Полтавська  обл.,  Козельщинський  р-н,  смт  Козельщина, 
вул. Монастирська, буд. 20
Ідентифікаційний код:   01999320
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Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  терапія,  неврологія,  педіатрія, 
хірургія,  акушерство  і  гінекологія,  анестезіологія,  дерматовенерологія,  наркологія, 
ендокринологія,  психіатрія,  офтальмологія,  отоларингологія,  онкологія,  ортопедія  і 
травматологія,  підліткова  терапія,  інфекційні  хвороби,  кардіологія,  клінічна  лабораторна 
діагностика,  функціональна  діагностика,  ультразвукова  діагностика,  рентгенологія, 
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, фтизіатрія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, медична 
статистика,   сестринська  справа,  сестринська  справа  (операційна),  лабораторна  справа 
(клініка), ортопедична стоматологія, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., смт Козельщина, вул. Монастирська, буд.20
Полтавська обл., смт Козельщина, вул. Остроградського, буд.81/10

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 24/1403-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

67 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ  ЦЕНТР  ПРОФІЛАКТИКИ  ТА 
БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Комарова, буд. 1
Ідентифікаційний код:   24717458
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я, інфекційні хвороби, педіатрія, 
акушерство  і  гінекологія,  епідеміологія,  ультразвукова  діагностика,  дерматовенерологія, 
фтизіатрія,  клінічна  лабораторна  діагностика;  за  спеціальностю молодших спеціалістів  з 
медичною  освітою:   сестринська  справа,  лабораторна  справа  (клініка),   медико-
профілактична справа
за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Комарова, буд. 1
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 25/1403-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)
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68 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  ДУБЕНСЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Дубно, вул. Грушевського, буд. 105
Ідентифікаційний код:   26353612
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна 
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., м.Дубно, вул. Грушевського, буд. 103
Рівненська обл., м.Дубно, вул. Грушевського, буд. 105

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 27/1403-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

69 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "1-А  МІСЬКА  КЛІНІЧНА  
ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Олеся Гончара, буд. 27А
Ідентифікаційний код:   01999655
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, неврологія, терапія, офтальмологія,  
отоларингологія, хірургія, кардіологія, судинна хірургія, урологія, проктологія, анестезіологія,  
пульмонологія,  гастроентерологія,  ревматологія,  ендокринологія,  інфекційні  хвороби,  дитячі 
інфекційні  хвороби,  стоматологія,  гематологія,  трансфузіологія,  функціональна  діагностика, 
ендоскопія, ультразвукова діагностика,  рентгенологія,  фізіотерапія,  ортопедія і  травматологія,  
онкологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, педіатрія, дерматовенерологія; за 
спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:  лабораторна  справа  (клініка),  
акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, 
рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Полтава, вул. Олеся Гончара, буд. 21А
м.Полтава, вул. Олеся Гончара, буд. 27А

Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 28/1403-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
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територіальних органів Державного казначейства)

70 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ОНТО-
МЕД"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Михайла Максимовича, буд. 3-Д
Ідентифікаційний код:   42659047
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за 
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  генетика  медична,  дитяча 
алергологія,  дитяча  гематологія,  дитяча  дерматовенерологія,  дитяча  імунологія,  дитячі 
інфекційні  хвороби,  дитяча  неврологія,  дитяча  ортопедія  і  травматологія,  дитяча 
отоларингологія,  загальна  практика  -  сімейна  медицина,  неонатологія,  педіатрія, 
ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Михайла Максимовича, буд. 3-Д, нежитлове приміщення № 457
Реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 29/1403-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки 
територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 70 справ

Заступник Міністра Роман ІЛИК

Бондар В.Є. 200 08 17


