
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України

05.02.2019 № 312

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

діяльності з медичної практики

1 ФОП Берик Юлія Анатоліївна
Місцезнаходження:  Тернопільська  обл.,  Чортківський  р-н,  м.  Чортків,
вул. Броварова, буд. 38
Ідентифікаційний код:   3123212409
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Чортків, вул. С.Бандери, буд. 51 "В"
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 01/3101-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 Фесенко Володимир Миколайович
Місцезнаходження: Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Зарічна, буд.63
Ідентифікаційний код:   3141518955
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю хірургія, ендоскопія
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Полтавський Шлях, буд. 23
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 02/2801-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  ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ  РАДИ  "ЛЬВІВСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР
ПРЕВЕНЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ УЗАЛЕЖНЕНЬ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Б. Лепкого, буд. 8
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Ідентифікаційний код:   01997768
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  наркологія,  психіатрія,
психотерапія,  анестезіологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  клінічна  біохімія,
неврологія, рентгенологія, терапія, хірургія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю
молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,  лабораторна  справа
(клініка), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Б.Лепкого, буд. 8
м.Львів, вул. Кульпарківська, буд. 95
м.Львів, вул. Б.Хмельницького, буд. 203
Львівська обл., Буський р-н, с. Новий Милятин, вул. Грушевського, буд. 2

Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 02/2901-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 Касьян Тетяна Сергіївна
Місцезнаходження: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, 
вул. Липова, буд. 9
Ідентифікаційний код:   3355013966
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю офтальмологія
за місцем провадження діяльності

Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. 42
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 02/3001-М

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

5 ФОП Юзик Ірина Ігорівна
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Гранична 
бічна, буд. 12
Ідентифікаційний код:   3077319862
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю кардіологія
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. С.Бандери, буд. 51 "В"
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Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 02/3101-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 Бережна Алла Миколаївна
Місцезнаходження:  Полтавська  обл.,  Чутівський  р-н,  с.  Таверівка,  вул.  Гагаріна,
буд.43
Ідентифікаційний код:   2449110847
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Полтавський Шлях, буд. 23
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 03/2801-М

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

7 ФОП Кравчук Галина Василівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Підгай, буд. 49
Ідентифікаційний код:   3013214840
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Перемишльська, буд. 9А
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 03/2901-М

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

8 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "РАДЕНТ
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ПЛЮС"
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Сагайдачного, буд. 2А
Ідентифікаційний код:   42149197
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  стоматологія,  ортопедична
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська
справа
за місцем провадження діяльності

м.Рівне, вул. Сагайдачного, буд. 2А
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 03/3101-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 ФОП Бебех Андрій Олександрович
Місцезнаходження: Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Шевченка, 
буд. 31
Ідентифікаційний код:   2814814455
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Полтавський Шлях, буд. 23
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 04/2801-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 Бучко Олег Михайлович
Місцезнаходження:  Тернопільська  обл.,  Заліщицький  р-н,  с.  Лисівці,
вул. Бучацька 1, буд. 11
Ідентифікаційний код:   2566304456
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Лисівці, вул. Церковна, буд. 1
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 04/2901-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)

11 ФОП Карасевич Віталій Михайлович
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Ентузіастів, буд. 40, кв. 1
Ідентифікаційний код:   2932611710
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Ентузіастів, буд. 24
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 04/3101-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 Петриченко Ольга Юріївна
Місцезнаходження:  Полтавська  обл.,  Чутівський  р-н,  смт  Чутове,  вул.  Сонячна,
буд.20
Ідентифікаційний код:   2610418168
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапія
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Полтавський Шлях, буд. 23
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 05/2801-М

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

13 ФОП Куліш Таміла Олександрівна
Місцезнаходження: Полтавська обл.,  Чутівський р-н,  смт Чутове,  вул. 20 Вересня,
буд.11
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Ідентифікаційний код:   2374705480
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю наркологія
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Полтавський Шлях, буд. 23
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 06/2801-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 Мацюця Ольга Євгенівна
Місцезнаходження:  Одеська  обл.,  Біляївський  р-н,  с.  Нерубайське,
вул. Новонерубайська, буд. 10В
Ідентифікаційний код:   2188219542
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Лікарняна, буд. 19
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 06/2901-М

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

15 ФОП Жевакін Ігор Олегович
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Ізмаїл, пров. Болградський, буд. 4
Ідентифікаційний код:   2312112417
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Поперічна, буд. 2/1, прим. 89
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 06/3101-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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16 ФОП Кірчев Микола Миколайович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 159, кв. 129
Ідентифікаційний код:   2753023057
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  ортодонтія,
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою:  сестринська справа, ортопедична стоматологія, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Запоріжжя, вул. Олександра Говорухи, буд. 36, прим. 26
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 07/2801-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 ПОЛТАВСЬКА  ГІМНАЗІЯ  №17  ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Полтава, бульвар Богдана Хмельницького, буд. 15
Ідентифікаційний код:   21063358
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, бульвар Богдана Хмельницького, буд. 15
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 07/3001-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 ФОП Радзевич Зоряна Степанівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Львівська, 
буд. 102, кв. 9
Ідентифікаційний код:   2809815547
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  ортодонтія;  за  спеціальностю  молодших
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
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Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Львівська, буд. 15А
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 08/2801-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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСФОРД
МЕДІКАЛ ЗАКАРПАТТЯ"
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Південнокільцева, буд.21, кв.76
Ідентифікаційний код:   42246795
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  урологія,  проктологія,
акушерство і гінекологія, хірургія, отоларингологія, педіатрія, загальна практика - сімейна
медицина, терапія, неврологія, ендокринологія, кардіологія, дерматовенерологія, ортопедія
і 
травматологія,  ультразвукова  діагностика;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з
медичною освітою: сестринська справа.
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Томаша Масарика, буд. 1А
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 08/2901-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 ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  /ЯСЛА-САДОК/  №21
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Правобережний, буд. 14А
Ідентифікаційний код:   23550387
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., м.Кременчук, провулок Правобережний, буд.14А
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 09/3101-М

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

21 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДАННО КЛІНІК"
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Фрунзе, буд. 54/47, кв. 71
Ідентифікаційний код:   40104657
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  стоматологія,  терапевтична
стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  хірургічна  стоматологія,  дитяча  стоматологія,
ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 140Є
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 10/2801-М

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

22 ФОП Балагуш Любов Романівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Лисеницька, буд. 1, кв. 97
Ідентифікаційний код:   2892503647
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Котлярська, буд. 11/2
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 11/2801-М

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

23 ФОП Шигарін Іван Миколайович
Місцезнаходження: м.Одеса, пров. Чайковського, буд. 14, кв. 29
Ідентифікаційний код:   2834418296
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Спортивна, буд. 10 К
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 11/3101-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)

24 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ - ЛІКАР У КОЖНУ ОСЕЛЮ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Алматинська, буд. 109В
Ідентифікаційний код:   42674840
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Здолбунівська, буд. 9Б, офіс 225
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 13/3101-М

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

25 ФОП Шестакова Тетяна Володимирівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Пролетарська, буд.51, кв.45
Ідентифікаційний код:   2024305245
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, буд. 33
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Юрія Сердюка, буд. 39/41

Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 16/3001-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
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЄВРОМЕД"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 68
Ідентифікаційний код:   42698279
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Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  акушерство  і  гінекологія,  алергологія,  анестезіологія,  гастроентерологія,
генетика медична, дерматовенерологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча офтальмологія,
дитяча отоларингологія, дитяча стоматологія, ендокринологія, загальна практика - сімейна
медицина,  кардіологія,  клінічна  біохімія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  неврологія,
нефрологія,  онкологія,  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  ортопедія  і
травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  педіатрія,  психіатрія,  пульмонологія,
ревматологія,  стоматологія,  терапія,  ультразвукова  діагностика,  урологія,  фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальностю молодших
спеціалістів  з  медичною  освітою:   акушерська  справа,  лікувальна  справа,  лабораторна
справа (клініка),  сестринська справа, стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 68
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 19/3001-М

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

27 КОМУНАЛЬНА  УСТАНОВА  "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Українська, буд. 36
Ідентифікаційний код:   36636582
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  трансфузіологія,  терапія,
клінічна  лабораторна  діагностика,  клінічна  біохімія,  бактеріологія,  вірусологія;  за
спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
сестринська  справа  (операційна),  лабораторна  справа  (гігієна),  лабораторна  справа
(клініка)
за місцем провадження діяльності

м.Чернівці, вул. Українська, буд.36
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 20/3001-М

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

28 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ДИТЯЧА
МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 4" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Маршала Говорова, 26
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Ідентифікаційний код:   02774680
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  педіатрія,  дитяча
ендокринологія, дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, дитяча отоларингологія, дитячі
інфекційні  хвороби,  дитяча  хірургія,  дитяча  ортопедія  і  травматологія,  дитяча
гастроентерологія,  дитяча  кардіоревматологія,  дитяча  дерматовенерологія,  підліткова
терапія,  функціональна діагностика,  ультразвукова діагностика,  фізіотерапія,  лікувальна
фізкультура, клінічна біохімія, загальна практика - сімейна медицина, дитяча стоматологія,
ортодонтія,  хірургічна  стоматологія,  рентгенологія;  за  спеціальностю  молодших
спеціалістів  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,  лабораторна  справа  (клініка),
медична статистика, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 26
Реєстраційне досьє від 25.01.2019 № 2501/01-М

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

29 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
ІВАНКІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  "ІВАНКІВСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: Київська обл., Іванківський р-н, смт Іванків, вул. Поліська, 65
Ідентифікаційний код:   01994409
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  акушерство  і  гінекологія,  анестезіологія,  дерматовенерологія,  дитяча
гінекологія,  дитячі  інфекційні  хвороби,  дитяча  стоматологія,  дитяча  психіатрія,
ендокринологія,  ендоскопія,  інфекційні  хвороби,  клінічна  лабораторна  діагностика,
клінічна біохімія, медична психологія, неврологія, неонатологія, наркологія, організація і
управління  охороною  здоров'я,  онкологія,  ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,
офтальмологія,  патологічна  анатомія,  педіатрія,  психіатрія,  радіаційна  гігієна,
рентгенологія,  терапія,  терапевтична  стоматологія,  ультразвукова  діагностика,  урологія,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за
спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:   акушерська  справа,
лабораторна  справа  (клініка),  лабораторна  справа  (патологія),  медична  статистика,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Київська обл., Іванківський р-н, смт Іванків, вул. Поліська, буд. 65
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 2801/01-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
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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)

30 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"БОРСУКІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ"  БОРСУКІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ЛАНОВЕЦЬКОГО
РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:  Тернопільська  обл.,  Лановецький  р-н,  с.  Борсуки,
вул. Шевченка, буд. 3
Ідентифікаційний код:   42099047
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:  лікувальна
справа,  сестринська справа,  акушерська справа
за місцем провадження діяльності

Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Борсуки, вул. Шевченка, буд. 3
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Борщівка, вул. Церковна, буд.4
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. В. Кусківці, вул. Вишнівецька, 2
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Нападівка, вул. Шкільна, буд.4
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Передмірка, вул. Шевченка, буд.44
Тернопільська обл., Лановецький р-н, с. Синівці, вул. Шевченка, буд.5

Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 2801/02-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 ФОП Жижко Віктор Васильович
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Карла Маркса, буд. 69, кв. 5
Ідентифікаційний код:   2168800292
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 29
Реєстраційне досьє від 28.01.2019 № 2801/04-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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32 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОННА  ЛІКАРНЯ"  ЖИТОМИРСЬКОЇ  РАЙОННОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Станишівка, 
шосе Сквирське, 3
Ідентифікаційний код:   01991671
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  терапія,  кардіологія,
ендокринологія,  інфекційні  хвороби,  неврологія,  хірургія,  онкологія,  ортопедія  і
травматологія,  урологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  онкохірургія,  рентгенологія,
акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, педіатрія, фтизіатрія, психіатрія, наркологія,
анестезіологія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія,
функціональна діагностика,  гастроентерологія,  онкогінекологія,  стоматологія,  хірургічна
стоматологія,  дитяча  хірургія,  дитяча  анестезіологія,  бактеріологія,  ендоскопія;  за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (гігієна),  акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа
(операційна), медична статистика, рентгенологія
за місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, шосе Сквирське, буд. 3
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 2901/02-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)

33 ФОП Григоренко Тарас Миколайович
Місцезнаходження: м.Київ, пров. Артилерійський, буд. 1, кв. 10
Ідентифікаційний код:   3253024098
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 4, корпус. 1, каб. №5,9
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 2901/03-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)



15

34 ФОП Ярчук Людмила Григорівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Липківського Василя, буд. 25, кв. 19
Ідентифікаційний код:   1750306302
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 4, корп. 1, каб. №5,9
Реєстраційне досьє від 29.01.2019 № 2901/04-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)

35 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Мечникова, 25
Ідентифікаційний код:   03077871
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  анестезіологія,  ендокринологія,  ендоскопія,  епідеміологія,  кардіологія,
клінічна  лабораторна  діагностика,  лікувальна  фізкультура,  неврологія,  організація  і
управління охороною здоров'я, офтальмологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика,
функціональна  діагностика,  хірургія  серця  і  магістральних  судин;  за  спеціальностю
молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:  лабораторна  справа  (клініка),  медична
статистика, рентгенологія,  сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Черкаси, вул. Мечникова, буд. 25
м.Черкаси, вул. Менделєєва, буд. 3

Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 3001/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ  ГРУШІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, селище Токівське, 
вул. Верхня, буд. 42
Ідентифікаційний код:   40676055
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Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  загальна  практика  -  сімейна  медицина,  ортопедична  стоматологія,
організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дитяча  ортопедія  і  травматологія;  за
спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:  лікувальна  справа,
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, селище Токівське, вул. Верхня, буд. 42
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Усть-Кам'янка, вул. Центральна, буд. 70
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Червоний Тік, вул. Зелена, буд. 3
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, селище Червоний Запорожець, 
вул. Зарічна, буд. 18
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, селище Гранітне, вул. Центральна, буд. 17
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Грушівка, вул. Приморська, буд. 47
Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, селище Тік, вул. Вокзальна, буд. 2Б

Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 3001/03-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 ФОП Почаєвець Тетяна Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Л.Українки, буд. 5, кв. 5
Ідентифікаційний код:   2939800761
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю урологія, акушерство і гінекологія, загальна практика - сімейна медицина,
ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності

Рівненська обл., Радивилівський р-н, м.Радивилів, вул. Почаївська, буд. 82/1
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 3001/05-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)

38 ФОП Плещук Тетяна Адамівна
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. О.Довженка, буд. 18, корп. 1, кв. 34
Ідентифікаційний код:   2851720001
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
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спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Незалежності, буд. 79
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 3001/06-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)

39 ФОП Молев Павло Валерійович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Космонавтів, 
буд. 7, кв. 55
Ідентифікаційний код:   3123602613
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, буд. 28
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 3001/07-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)

40 ФОП Кубко Станіслав Олексійович
Місцезнаходження: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Дачне, пров. Комарова, буд. 1А
Ідентифікаційний код:   2435414219
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Одеська обл., Біляївський р-н, с. Дачне, вул. Преображенська, буд. 134А
Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 3001/08-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)
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41 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРАЇНСЬКА ПЕРСОНАЛЬНА КЛІНІКА"
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, 
вул. Чорновола, прим. 1001
Ідентифікаційний код:   41892839
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
терапія,  загальна  практика  -  сімейна  медицина,  гастроентерологія,  отоларингологія,
дерматовенерологія,  дитяча  отоларингологія,  педіатрія,  ультразвукова  діагностика;  за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Київська  обл.,  Києво-Святошинський  р-н,  м.Вишневе,  вул.  Чорновола,  буд.  46Д,
прим. 1001

Реєстраційне досьє від 30.01.2019 № 3001/09-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)

42 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЦЕНТР
МЕДИЧНОЇ 3Д ДІАГНОСТИКИ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Чернігівська, буд. 18
Ідентифікаційний код:   41907653
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  рентгенологія;  за  спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною
освітою: рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Львів, вул. Пилипа Орлика, буд. 2
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/02-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)

43 ФОП Горченко Наталія Вікторівна
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Шилівці
Ідентифікаційний код:   3084319349
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Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Грозинці, вул. Головна, буд. 68
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/03-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)

44 ФОП Клебан Оксана Йосипівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Старий Мізунь
Ідентифікаційний код:   2406403464
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., Долинський р-н, смт Вигода, вул. Д.Галицького, буд. 63
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/04-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)

45 ФОП Струсєвич Федір Гаврилович
Місцезнаходження:  Одеська  обл.,  Овідіопольський  р-н,  с.Лиманка,
вул. Майстерська, буд. 1/9
Ідентифікаційний код:   1794303753
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю алергологія, дитяча алергологія, пульмонологія, гастроентерологія, дитяча
гастроентерологія,  дитяча  пульмонологія,  клінічна  імунологія;  за  спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Геранієва, буд. 2, прим. 39
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/05-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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46 ФОП Марчук Іван Васильович
Місцезнаходження:  Івано-Франківська  обл.,  м.Коломия,  вул.  Теодора  Примака,
буд. 18А
Ідентифікаційний код:   3252620739
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Театральна, буд. 50/1
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/07-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)

47 ФОП Костецький Богдан Борисович
Місцезнаходження:  Івано-Франківська  обл.,  Надвірнянський  р-н,  с.  Тисменичани,
вул. Темна, буд. 12
Ідентифікаційний код:   3348906495
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Івано-Франківська  обл.,  Надвірнянський  р-н,  с.  Тесминечани,  вул.  Грушевського,
буд. 54

Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/08-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)

48 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРАТІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ОРАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул.Пирогова, буд.2
Ідентифікаційний код:   05484286
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,  терапія,  підліткова  терапія,  ендокринологія,  фтизіатрія,  стоматологія,
кардіологія,  офтальмологія, наркологія, психіатрія,  отоларингологія, дерматовенерологія,
неврологія,  педіатрія,  ультразвукова  діагностика,  функціональна  діагностика,  клінічна
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лабораторна  діагностика,  бактеріологія,  рентгенологія,  анестезіологія,  ендоскопія,
фізіотерапія,  лікувальна  фізкультура,  медицина  невідкладних  станів;  за  спеціальностю
молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,  сестринська  справа
(операційна),   акушерська  справа,  стоматологія,  лабораторна  справа  (клініка),
рентгенологія, медична статистика, лікувальна справа.
за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Пирогова, буд. 2
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/11-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)

49 ФОП Дрок Вікторія Олександрівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл.,  м.Кривий Ріг,  вул. Гетьманська,  буд.74,
кв.391
Ідентифікаційний код:   2781720766
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  ортодонтія;  за  спеціальностю  молодших
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Петра Дорошенка, буд.1, приміщення 78
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/12-М

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

50 ФОП Симчера Василь Васильович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Сільце, вул. Центральна,
буд. 6
Ідентифікаційний код:   2820918870
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  ультразвукова  діагностика,  ендоскопія,  хірургія;  за  спеціальностю
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
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Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Комарова, буд. 16
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/14-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)

51 ФОП Молнар Адальберт Войтехович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Садова, 
буд. 30
Ідентифікаційний код:   2401802475
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  загальна  практика  -  сімейна  медицина;  за  спеціальністю  молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа. 
за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Клячаново, вул. Мукачівська, буд. 2А
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/16-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)

52 ФОП Іщенко Володимир Володимирович
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Гагаріна, буд. 45, кв. 34
Ідентифікаційний код:   3347614399
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

м.Черкаси, вул. Гагаріна, буд. 41/1, прим. 4
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/19-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)

53 ФОП Медуляк Михайло Федорович
Місцезнаходження: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Нижня Рожанка
Ідентифікаційний код:   3244805753
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Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Сколівський р-н, смт Славське, вул. Архангельського, буд. 5, каб. 1
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/20-М

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

54 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ПРІМА
ДЕНТАЛ СТУДІЯ"
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Чорноморська, буд. 6
Ідентифікаційний код:   42567669
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  ортопедична  стоматологія,
терапевтична  стоматологія,  хірургічна  стоматологія,  ортодонтія,  анестезіологія,  дитяча
анестезіологія, дитяча стоматологія, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з
медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Херсон, вул. Чорноморська, буд. 6
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/21-М

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

55 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ОБЛАСНИЙ  ШКІРНО-
ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ  ДИСПАНСЕР"  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул. Байкальська, буд. 9 А
Ідентифікаційний код:   01985417
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дерматовенерологія,  дитяча
дерматовенерологія,  терапія,  клінічна  біохімія,  клінічна  лабораторна  діагностика,
бактеріологія, фізіотерапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), медична
статистика
за місцем провадження діяльності

м.Дніпро, вул. Байкальська, буд. 9-А
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Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/22-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)

56 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження:  Черкаська  обл.,  Катеринопільський  р-н,  смт  Катеринопіль,
вул. Комарова, буд.1
Ідентифікаційний код:   41745061
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, лабораторна справа
(клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Новоселиця, вул. Миру, буд. 1
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, смт Катеринопіль, вул. Комарова, буд. 1
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Петраківка, вул. Погорецького, буд. 49
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Бродецьке, вул. Ватутіна, буд. 18 А
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Киселівка, вул. Лікарняна, буд. 4
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Гончариха, вул. Лесі Українки, буд. 1А
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Вербовець, вул. Центральна, буд. 14А
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Лисича Балка, вул. Набережна, буд. 6
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Ямпіль, вул. Миру, буд. 9А
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Грушківка, вул. Мічуріна, буд. 24
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Гуляйполе, вул. Центральна, буд. 65А
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Шостакове, вул. Центральна, буд. 37
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Розсохуватка, вул. Центральна, буд. 60
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Новоукраїнка, вул. Рильського, буд. 6А
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Потоки, 
вул. Ольги Кобилянської,  буд. 2А
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Вікнине, вул. Третяка, буд. 45А
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Пальчик, вул. Шкільна, буд. 4
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Луківка, вул. Шевченка, буд. 5
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Ступичне, вул. Шкільна, буд. 10
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Кайтанівка, вул. Миру, буд. 100А

Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
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код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ДИТЯЧА
МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд.59
Ідентифікаційний код:   26470275
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, загальна практика -
сімейна  медицина,  дитяча  гастроентерологія,  дитяча  ендокринологія,  дитячі  інфекційні
хвороби, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія,
дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, ультразвукова діагностика, дитяча хірургія,
клінічна  лабораторна  діагностика,  клінічна  біохімія,  лікувальна  фізкультура,
рентгенологія,  фізіотерапія,  функціональна  діагностика,  дитяча  дерматовенерологія;  за
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
медико-профілактична  справа,  медична  статистика,   сестринська  справа,  сестринська
справа (операційна), рентгенологія
за місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 59
м.Одеса, вул. Добровольського, буд. 67

Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/24-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)

58 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  "КРЕМЕНЧУЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження:  Полтавська  обл.,  Кременчуцький  р-н,  село  Кам'яні  Потоки,
вул.Центральна, буд. 436
Ідентифікаційний код:   01999342
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна  діагностика,  клінічна  біохімія,  комбустіологія,  наркологія,  неврологія,
нефрологія,  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  ортопедична  стоматологія,
ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  дитяча  офтальмологія,
педіатрія,  психіатрія,  рентгенологія,  стоматологія,  терапія,  ультразвукова  діагностика,
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урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю
молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:  лікувальна  справа,  лабораторна  справа
(гігієна),  лабораторна  справа  (клініка),   акушерська  справа,   сестринська  справа,
сестринська  справа  (операційна),  медична  статистика,  рентгенологія,  ортопедична
стоматологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Центральна, буд. 17
Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Полтавський, буд. 40
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Білецьківка, вул. Центральна, буд. 179-А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Бондарі, вул. Центральна, буд. 16-Д
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кам’яні Потоки, вул. Центральна, буд. 369
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кривуші, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 32-А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Недогарки, вул. Приморська, буд. 154-В
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Нова Знам’янка, вул. Великий шлях, буд. 151-А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Піщане, вул. Київська, буд. 237
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Садки, вул. Центральна, буд. 159-А
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Омельник, вул. Леонова, буд. 10

Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/25-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)

59 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження:  Дніпропетровська  обл.,  м.Синельникове,  вул.  Виконкомівська,
буд.32
Ідентифікаційний код:   01111701
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  педіатрія,  терапія,  загальна
практика  -  сімейна  медицина,  акушерство  і  гінекологія;  за  спеціальностю  молодших
спеціалістів  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,   акушерська  справа,  медична
статистика, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Виконкомівська, буд. 32
Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Миру, буд. 52
Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Гагаріна, буд. 3

Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/27-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18



27

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

60 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРКАСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ  ЦЕНТР  СЛУЖБИ  КРОВІ  "ЧЕРКАСИ-
ПЛАЗМА"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Гоголя, буд. 242
Ідентифікаційний код:   41805628
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  терапія,  трансфузіологія,
клінічна  лабораторна  діагностика,  бактеріологія,  вірусологія,  клінічна  біохімія;  за
спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
лабораторна  справа  (гігієна),  лабораторна  справа  (клініка),  сестринська  справа
(операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Черкаси, вул. Гоголя, буд. 242
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/28-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)

61 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІІДПРИЄМСТВО "ЛІТИНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛІТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул.Пирогова, буд.17
Ідентифікаційний код:   01982583
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
анестезіологія,  дерматовенерологія,  ендокринологія,  інфекційні  хвороби,  дитячі
інфекційні  хвороби,  кардіологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  медицина
невідкладних  станів,  наркологія,  неврологія,  неонатологія,  онкологія,  ортопедія  і
травматологія,  отоларингологія,  дитяча  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,
офтальмологія,  педіатрія,  психіатрія,  рентгенологія,  спортивна  медицина,  стоматологія,
трансфузіологія,  терапія,  ультразвукова  діагностика,  урологія,  фізіотерапія,  фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною
освітою:  лабораторна  справа  (клініка),   акушерська  справа,   сестринська  справа,
сестринська справа (операційна),  медична статистика, рентгенологія,  лікувальна справа,
ортопедична стоматологія
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за місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Пирогова, буд. 17
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/29-М

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

62 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л+САЛЮС"
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Куп'янськ, вул. Григорія Сковороди, буд. 2
Ідентифікаційний код:   42610127
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
анестезіологія, хірургія, судинна хірургія, ендокринологія, гастроентерологія, ендоскопія,
проктологія,  кардіологія,  терапія,  загальна  практика  -  сімейна  медицина,  урологія,
неврологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, педіатрія,
дитяча хірургія, дитяча неврологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча гематологія, дитяча
гастроентерологія,  дитяча  урологія,  дитяча  імунологія,  дитяча  отоларингологія;  за
спеціальностю  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності

м.Харків, просп. Московський, буд. 278, літ. "А-4"
Реєстраційне досьє від 31.01.2019 № 3101/30-М

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

Всього: 62 справи
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