
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наказ Міністерства 
 охорони здоров'я України 
 21.02.2019 № 430 
 

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

діяльності з медичної практики 
 
 1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МЛИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" МЛИНІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Млинівський р-н, смт Млинів, вул. Поліщука, 
буд. 70 
Ідентифікаційний код:   01999879 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча 
анестезіологія, дитяча отоларингологія, дитяча хірургія, дієтологія, ендокринологія, 
ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна 
фізкультура, наркологія, неврологія, онкологія, організація і управління охороною 
здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, 
терапія, терапевтична стоматологія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, 
фізіотерапія, функціональна діагностика, фтизіатрія, хірургія, хірургічна стоматологія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  акушерська справа, 
лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, медична статистика, ортопедична 
стоматологія, рентгенологія,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), 
стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Млинівський р-н, смт Млинів, вул. С.Бандери, буд.29 
Рівненська обл., Млинівський р-н, смт Млинів, вул. С.Бандери, буд.32 
Рівненська обл., Млинівський р-н, смт Млинів, вул. Поліщука, буд.70 
 Реєстраційне досьє від 08.02.2019 № 01/0802-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 Сіренко Сергій Вікторович 
Місцезнаходження: Луганська обл., Новопсковський р-н, вул. Пролетарська, буд. 4, 
кв. 8 
Ідентифікаційний код:   2826913815 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю наркологія, психіатрія 
за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков, вул. Гагаріна, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 01/1302-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) 
 
 3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЗДРАВИЦЯ" 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 63, корпус Б, кв. 50 
Ідентифікаційний код:   42521315 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, дитяча 
стоматологія, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, 
психіатрія, психотерапія, терапія, урологія, хірургія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, пров. Академічний, буд. 9 
 Реєстраційне досьє від 08.02.2019 № 02/0802-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 Огородник Ігор Васильович 
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, с. Серебрія,                       
вул. В.Беделя, буд. 25, кв. 4 
Ідентифікаційний код:   3058419199 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія,  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с.Серебрія, вул. Свято-Михайлівська,            
буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2019 № 02/1102-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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 5 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКА ОБЛАСНА 
СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 8 
Ідентифікаційний код:   05492427 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, трансфузіологія, 
клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста 
з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),  
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Івана Мазепи, буд. 8 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 02/1202-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 Приступа Володимир Іванович 
Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, с. Рожищів, вул. Набережна, 
буд. 70 
Ідентифікаційний код:   3366908395 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м.Кам'янка-Бузька, вул. Драгоманова,              
буд. 70/19 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 02/1302-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 ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК 
ДИТИНИ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ"" 
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий, вул. Поштова,                    
буд. 11 
Ідентифікаційний код:   03293830 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія, 
дитяча хірургія, лікувальна фізкультура, фізіотерапія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий, вул. Поштова, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 02/1402-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) 
 
 8 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Люботин, вул. Шевченка, буд. 15 
Ідентифікаційний код:   42409961 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, 
дитяча анестезіологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча фтизіатрія, дитяча 
хірургія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, 
клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, наркологія, неврологія, 
онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія, 
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, 
педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, 
ультразвукова діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, 
хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою: лабораторна справа (клініка),  акушерська справа,  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., м.Люботин, вул. Шевченка, 15 
Харківська обл., м.Люботин, вул. Громова, 3 
 Реєстраційне досьє від 08.02.2019 № 03/0802-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 Завадовський Іван Васильович 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, смт Красноїльськ,                
вул. Матеевича, буд. 9 
Ідентифікаційний код:   3110024397 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, смт Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре, 
буд. 15В 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 03/1302-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України – 18 
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 10 ФОП Шатілова Оксана Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 44/46 
Ідентифікаційний код:   2930620082 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Троїцька, буд. 43А 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 04/1302-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 ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Сковороди, 35 
Ідентифікаційний код:   01984151 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, наркологія, психіатрія, терапія, 
неврологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою: лікувальна справа,  сестринська справа, медична статистика, 
лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, пров. Шевченка, буд. 5-а 
м.Полтава, вул. Сковороди, буд. 33 
м.Полтава, вул. Медична, буд. 1 
м.Полтава, вул. Сковороди, буд. 25 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 05/1202-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 Маковій Наталя Дмитрівна 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Дружківка, вул. Краснофлотська, буд.13 
Ідентифікаційний код:   2140917362 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю психіатрія 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Дружківка, вул. Соборна, буд. 24 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 05/1302-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) 
 
 13 ФОП Кукурудз Світлана Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Маланюка, буд. 21, кв. 2 
Ідентифікаційний код:   2543714968 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Федьковича, буд.112-б 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 05/1402-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 Микитюк Віра Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 28, кв. 23 
Ідентифікаційний код:   2810301246 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика, акушерство і гінекологія, урологія, 
дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Василіянок, буд.15 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 07/1302-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 Гризодуб Олена Вікторівна 
Місцезнаходження: Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Миропілля,                          
вул. Старосілля, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   3418705560 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна 
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
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за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Прокоф'єва, буд.14/1, приміщення 3 
 Реєстраційне досьє від 08.02.2019 № 0802/03-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) 
 
 16 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БЕРДЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, проспект Перемоги, буд. 8 
Ідентифікаційний код:   38699838 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія, педіатрія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, лікувальна справа, 
медична статистика, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., м.Бердянськ, просп. Перемоги, буд. 8 
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Макарова, буд. 173-д 
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Петровський Шлях, буд. 62/ вул. Мінська, буд. 1 
Запорізька обл., м.Бердянськ, бул. Шевченка, буд. 1 
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Ялтинська, буд. 50 
Запорізька обл., м.Бердянськ, с. Нововасилівка, вул. Центральна, буд.  8 
Запорізька обл., м.Бердянськ, с. Роза, вул. Миру, буд. 93 
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Генерала Кунгурцева, буд. 1 
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Коцюбинського, буд. 57 
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Чубаря, буд. 104/24 
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Ревуцького, буд. 58А 
Запорізька обл., м.Бердянськ, пр. Праці, буд. 6 
Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Степанянця, буд. 9а 
 Реєстраційне досьє від 08.02.2019 № 0802/05-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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 17 ФОП Боговік Юлія Русланівна 
Місцезнаходження: м.Харків, шосе Салтівське, буд. 240В, кв. 113 
Ідентифікаційний код:   3408009401 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, стоматологія, ортодонтія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Гарібальді, буд.4 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 09/1202-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ 
"ШАРІВКА" 
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Курортне 
Ідентифікаційний код:   02001896 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, фізіотерапія, 
рентгенологія, стоматологія, функціональна діагностика, клінічна лабораторна 
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна 
справа (клініка), рентгенологія,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., Зміївський р-н, с.Курортне 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 09/1402-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 
"НОВОПСКОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ НОВОПСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков,                            
вул. Українська, буд. 101 А 
Ідентифікаційний код:   38763287 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), медична 
статистика 
за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Можняківка, вул.Миру, буд. 88 
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Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Писарівка, вул.Центральна, буд. 25 
Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков, вул. Українська, буд. 101 А 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Соснівка, вул.Центральна, буд. 1а 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Піски, вул.Центральна, буд. 22 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Булавинівка, вул. Айдарська, буд. 70 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Закотне, вул. Шкільна, буд. 1 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Лисогорівка, вул. Братів Касяненко, буд.1 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Риб’янцеве, вул.Миру, буд. 18 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Донцівка, вул.Тараса Шевченка, буд. 36 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Ганусівка, вул.Центральна, буд. 25 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Степне, вул.Привільна, буд.1 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Кам’янка, вул.Набережна, буд. 2а 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Світле, вул.Першотравнева 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Козлове, вул.Центральна, буд. 10 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Новорозсош, вул.Центральна, буд. 62 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Новобіла, вул.Центральна, буд. 7 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. І-Осинове, вул.Слобожанська, буд. 72 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Танюшівка, вул.Центральна, буд. 13 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Березівка, вул.Польова,  буд. 63а 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Павленкове, вул.Центральна, буд. 1 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Зелений Гай, вул.Шевченко, буд. 3 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Пантюхине, вул.Центральна, буд. 10 
Луганська обл., Новопсковський р-н, смт  Білолуцьк, вул.Чернишової, буд. 1 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Рогове, вул.Центральна, буд. 6 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Заайдарівка, вул.Первомайська, буд. 41 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Макартетине, вул.Молодіжна, буд. 2 
Луганська обл., Новопсковський р-н, х. Ікове, вул.Миру, буд. 13 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. ІІ-Осинове, вул.Слобожанська, буд. 214в 
Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Трембачеве, вул. Шкільна, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 11/1402-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 ЮЖНОУКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ №1 ІМЕНІ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, бульвар Курчатова, буд. 8 
Ідентифікаційний код:   26087004 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, бульвар Курчатова, буд. 8 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 12/1302-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України – 18 
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 21 ФОП Одінцова Інна Віталіївна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд. 22, кв.211 
Ідентифікаційний код:   3249415585 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Вернадського, буд. 33Г, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 1202/02-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) 
 
 22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ
 МЕДІК" 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Володимира Маяковського, буд. 26-А 
Ідентифікаційний код:   42626818 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, гастроентерологія, 
ультразвукова діагностика, ендоскопія, анестезіологія, акушерство і гінекологія, урологія; 
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, просп. Володимира Маяковського, буд. 26-А 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 1202/05-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) 
 
 23 ФОП Чумаченко Анастасія Костянтинівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Василенка, буд. 1, кв. 313 
Ідентифікаційний код:   3317009767 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2-а, група приміщень №21 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 1202/06-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України – 18 
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 
 24 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ №1" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н,                             
м. Верхньодніпровськ, вул. Поля, буд.27 
Ідентифікаційний код:   03188263 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, педіатрія, 
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Мишурин Ріг, вул. Зелена, 
буд.2-а 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 1202/08-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) 
 
 25 ФОП Карабаєва Катерина Василівна 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26/3,  
кв. 9 
Ідентифікаційний код:   3398914687 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: 
стоматологія,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Полонський р-н, м.Полонне, вул. Горького, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 1202/10-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 26 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" ВІТОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Мішково-Погорілове,  
вул. Шкільна, буд. 14 
Ідентифікаційний код:   38476906 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Благодатне, вул. Центральна, буд. 5 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Зоря, вул. Полікарпова, буд. 7 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Мішківка, вул. Лесі Українки, буд. 4 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Миколаївське, вул. Центральна, буд. 57 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Каравелове, вул. Юності, буд. 6 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Засілля, вул.Шкільна, буд. 7 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Калинівка, вул. Соборна, буд. 20 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Капустине, вул. Радгоспна, буд. 1 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Грейгове, вул. Шевченка, буд. 42 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, смт Воскресенське, вул. Кірова, буд. 90 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Михайло-Ларине, вул. Князя Вітовта, буд. 13 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Білозірка, вул. Соборна, буд. 68 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Мішково- Погорілове, вул. Шкільна, буд. 14 
м.Миколаїв, вул. доктора Самойловича, буд. 25 А 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Червоне, вул. М. Вінграновського, буд. 30 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Святомиколаївка, вул. Троїцька, буд. 2-А 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Пересадівка,, вул. Чайки, буд. 10 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, смт Первомайське, вул. Ювілейна, 1 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Зелений Гай, вул. Шкільна, буд. 4 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Луч, вул. Лучівська, буд. 19 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Шевченкове, вул. Софіївська, буд. 1 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Полігон, вул. 3-я Поперечна, буд. 1А 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Котляреве, ,вул. Комарова, буд. 16-В 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Партизанське, вул. Торгова, буд. 16 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Зайчівське, вул. Мічуріна, буд. 31 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Жовтнева, буд. 29 
Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Мирне, вул. Комарова, буд. 22 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 1302/02-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) 
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 27 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРА ПРО" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Софії Русової, буд. 5, прим. 217 
Ідентифікаційний код:   42643901 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, 
ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, 
рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Софії Русової, буд. 5, прим. 217 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 1302/04-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) 
 
 28 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОКСІМЕД"ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ"ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ "СВІТАНОК" 
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Університетська, буд. 126 
Ідентифікаційний код:   42671153 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія, 
дитяча кардіоревматологія, дитяча ендокринологія, дитяча нефрологія, дитяча ортопедія і 
травматологія, дитяча гастроентерологія, дитяча алергологія, дитяча пульмонологія, 
дитяча отоларингологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: 
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Херсон, вул. Університетська, буд. 161 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 1302/06-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) 
 
 29 ФОП Біляєв Артем Петрович 
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Шевченка, буд. 107, кв. 187 
Ідентифікаційний код:   2884508776 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична 
стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, стоматологія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, стоматологія, 
рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Академіка Глушкова, буд. 31-А, блок А 
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 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 1302/10-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 30 ФОП Мюльберг Ірина Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Коблевська, буд. 29, кв. 1 
Ідентифікаційний код:   3006003601 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Дворянська, буд.22, нежитлове приміщення 101 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 1302/11-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) 
 
 31 ФОП Єлкова Тетяна Вікторівна 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Зарубинці 
Ідентифікаційний код:   3388803308 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Старий Ринок, буд.2 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/06-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) 
 
 32 ФОП Гузун Сергій Олексійович 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Маршинці 
Ідентифікаційний код:   2977426135 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Маршинці, вул. Фестивальна, буд. 16 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/07-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України – 18 
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 33 ФОП Герман Василь Васильович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Стара Могильниця 
Ідентифікаційний код:   3312007716 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Старий Ринок, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/08-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) 
 
 34 ФОП Лисюк Андрій Ігорович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж,  
вул. Грушевського, буд. 55 
Ідентифікаційний код:   3225100957 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Старий Ринок, буд.2 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/09-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) 
 
 35 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВГОРОД-
СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД" 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н,  
м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, буд. 21-А 
Ідентифікаційний код:   00448077 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, м.Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 
буд. 21-А 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України – 18 
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 36 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОЛАБ" 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 50, корпус 8 
Ідентифікаційний код:   38407743 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, бактеріологія, клінічна 
лабораторна діагностика, клінічна біохімія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 50, корпус 8 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/12-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) 
 
 37 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА 
ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Менделєєва, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   02005585 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, проктологія, 
ортопедія і травматологія, урологія, хірургічна стоматологія, офтальмологія, судинна 
хірургія, торакальна хірургія, отоларингологія, нейрохірургія, акушерство і гінекологія, 
алергологія, гастроентерологія, терапія, неврологія, ендокринологія, ревматологія, 
пульмонологія, кардіологія, лікувальна фізкультура, психотерапія, неонатологія, дитяча 
анестезіологія, дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, нефрологія, клінічна імунологія, 
професійна патологія, підліткова терапія, анестезіологія, клінічна біохімія, рентгенологія, 
патологічна анатомія, фізіотерапія, трансфузіологія, функціональна діагностика, 
ультразвукова діагностика, ендоскопія, бактеріологія, лабораторна імунологія, сурдологія, 
дієтологія, клінічна лабораторна діагностика, спортивна медицина; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа 
(операційна),  акушерська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа 
(гігієна), медична статистика, рентгенологія, лабораторна справа (патологія) 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 25А 
Черкаська обл., м.Сміла, вул. Т.Шевченка, буд. 1 
Черкаська обл., Звенигородський р-н, м.Звенигородка,  
вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 79 
м.Черкаси, вул. Менделеєва, буд. 3 
Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Баха, буд. 32Б 
Черкаська обл., Уманський р-н, с.Піківець, вул. Робітнича, буд. 35 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/14-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) 
 
 38 ФОП Осовецький Віталій Броніславович 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Педадогічна, буд. 21, кв. 84 
Ідентифікаційний код:   2976101831 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, провулок Ушакова, 9 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/15-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 39 ФОП Дуч Юлія Федорівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36Б, кв. 73 
Ідентифікаційний код:   3155818423 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Драгомирова Михайла, буд. 20, приміщення 321 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/16-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 40 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОТІЇВСЬКА 
АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" 
ПОТІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Потіївка,                    
вул. Заляського, буд. 14 
Ідентифікаційний код:   41857828 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна 
справа,  сестринська справа, медична статистика 
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за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Гуто-Потіївка, вул. Центральна, буд. 21 
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Заньки, вул. Центральна, буд. 17 
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Моделів, вул. Центральна, буд.  
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Облітки, вул. Шевченка, буд. 1А 
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Потіївка, вул. Заляського, буд. 14 
Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Нова Буда, вул. Центральна, буд. 19 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/17-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) 
 
 41 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
"ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький,                               
вул. Б.Хмельницького, буд. 137 
Ідентифікаційний код:   01994161 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, генетика медична, 
дерматовенерологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, 
дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, 
неонатологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична 
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна 
анатомія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова 
діагностика, урологія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, 
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  акушерська 
справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),  
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, 
стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, буд. 137 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/18-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 42 ФОП Лукашенко Дмитро Володимирович 
Місцезнаходження: м.Дніпро, бульвар Слави, буд. 2А, кв. 69 
Ідентифікаційний код:   3186922594 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, бульвар Слави, буд. 9, прим. 2 
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 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/20-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 43 ФОП Волобуєва Вікторія Юріївна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Пісочна, буд. 22 
Ідентифікаційний код:   АО251133 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна 
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Калинова, буд. 72 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/21-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) 
 
 44 ФОП Мурський Максим Романович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт Гримайлів,                     
вул. Наливайка, буд. 33 
Ідентифікаційний код:   3309000619 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт Гримайлів, вул. Б.Хмельницького,  
буд. 6а 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/24-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) 
 
 45 ФОП Бескід Наталія Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Соборна, буд. 264, кв. 29 
Ідентифікаційний код:   2670803463 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю офтальмологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. Міцкевтча, буд.34 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/25-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) 
 
 46 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВАСИЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Василівка, вул. Лікарняна, 
буд. 5 
Ідентифікаційний код:   38625415 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа,  акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Мала Білозерка, вул. Вишневського, буд. 36 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Приморське, вул. Східна, буд. 74/5 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Приморське, вул. Східна, буд. 149 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. П`ятихатки, вул. Молодіжна, буд. 36 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Відножено, вул. Шкільна, буд. 28а 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Приморське, вул. Покровська, буд. 91 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Плавні, вул. Набережна, буд. 67 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Лук`янівка вул. Миру, буд. 10 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Підгірне, вул. Чкалова, буд. 88 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Переможне, вул. Вишнева, буд. 24 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Степове, вул. Ювілейна, буд. 2 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Павлівка, вул. Зелена, буд. 8 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Златопіль, вул. Шкільна, буд. 10 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Лугове, вул. Гагаріна, буд. 100 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Широке, вул. Миру, буд. 42 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Малі Шербаки, провулок Культурний, буд. 5 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Зелений Гай, вул. Миру, буд. 73 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Тополине, вул. Центральна, буд. 35 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Мала Білозерка, вул. Солодка, буд. 29а 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Мала Білозерка, вул. Перемоги, буд. 32 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Мала Білозерка, вул. Шахтарська, буд. 107 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Степногірськ, вул. Молодіжна, буд. 3Б 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Скельки, вул. Стадіонна, буд. 2 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Орлянcьке, вул. Центральна, буд. 148 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Кам`янське, вул. Каховська, буд. 117 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Верхня Криниця, вул. Калинова, буд. 172 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Балки,  вул. Садова, буд. 121 
Запорізька обл., Василівський р-н, м.Дніпрорудне, вул. Зелена, буд. 1 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Перше Травня, вул. Таврійська, буд. 51 
Запорізька обл., Василівський р-н, м.Василівка, вул. Лікарняна, буд. 5 
Запорізька обл., Василівський р-н, с. Долинка, вул. Перемоги, буд. 27 
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 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/26-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) 
 
 47 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Верхньорогачицький р-н, смт Верхній Рогачик, 
вул. Успенська, 35 
Ідентифікаційний код:   02003959 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, хірургія, 
дерматовенерологія, отоларингологія, неврологія, психіатрія, наркологія, фтизіатрія, 
офтальмологія, акушерство і гінекологія, онкологія, інфекційні хвороби, стоматологія, 
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, педіатрія, анестезіологія, 
ультразвукова діагностика, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа,  
акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), 
рентгенологія, медична статистика, стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Верхньорогачицький р-н, смт Верхній Рогачик, вул. Успенська, 
буд.35 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/27-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) 
 
 48 ФОП Максименко Сергій Сергійович 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Куйбишева, 
буд. 16Г 
Ідентифікаційний код:   3232114353 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 157, прим. 111 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/28-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 49 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" 
СОЛОНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, село Солонка,                      
вул. Центральна, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   41851009 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа,  акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, вул. Центральна, буд.2 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Хоросно, вул. Центральна, буд.2 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Раковець, вул. Центральна, буд. 61 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Поршна, вул. Шевченка, буд.75 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Малечковичі, вул. Нова, буд.10 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Липники, вул. Поршнянська, буд.5 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зубра, вул. Шкільна, буд. 1 Б 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/29-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) 
 
 50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Грушевського, буд. 88-А 
Ідентифікаційний код:   26482723 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична 
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, 
ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа, ортопедична стоматологія, рентгенологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Грушевського, буд.88-А 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/30-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) 
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 51 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"КІЦМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КІЦМАНСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м.Кіцмань,                              
вул. Незалежності, буд.1 
Ідентифікаційний код:   02005680 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ультразвукова діагностика, 
ендоскопія, онкологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична 
стоматологія, хірургічна стоматологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, ортопедія і 
травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, хірургія, акушерство і 
гінекологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, урологія, кардіологія, терапія, 
неврологія, психіатрія, наркологія, дерматовенерологія, гастроентерологія, рентгенологія, 
неонатологія, анестезіологія, педіатрія, медицина невідкладних станів, трансфузіологія, 
фізіотерапія, бактеріологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, медична 
психологія, дитяча гінекологія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, дієтологія, функціональна 
діагностика, пульмонологія, епідеміологія, гематологія, підліткова терапія, лікувальна 
фізкультура, ендокринологія, патологічна анатомія, рефлексотерапія, дитяча хірургія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа 
(операційна),  сестринська справа, рентгенологія,  акушерська справа, лікувальна справа 
(невідкладні стани), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), 
лабораторна справа (патологія), ортопедична стоматологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань, вул. Незалежності, буд.1 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/31-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 52 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРУТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ТАРУТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Тарутине, вул. Красна,  
буд. 75 
Ідентифікаційний код:   01998905 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, акушерство і 
гінекологія, неврологія, анестезіологія, отоларингологія, хірургія, інфекційні хвороби, 
неонатологія, педіатрія, психіатрія, патологічна анатомія, офтальмологія, стоматологія, 
ортопедія і травматологія, ендоскопія, терапевтична стоматологія, ортопедична 
стоматологія, хірургічна стоматологія, онкологія, фтизіатрія, ультразвукова діагностика, 
дитяча неврологія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, дерматовенерологія, 
рентгенологія, бактеріологія, трансфузіологія, медицина невідкладних станів, 
фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна 
справа, лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, сестринська справа 
(операційна), медична статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія,  акушерська 
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справа, лабораторна справа (гігієна) 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Тарутине, вул. Красна, буд.75 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/32-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 53 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ 
Місцезнаходження: Сумська обл., Тростянецький р-н, м.Тростянець,                           
вул. Нескучанська, буд.7 
Ідентифікаційний код:   01981508 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, бактеріологія, геріатрія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча 
неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча 
офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча стоматологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, 
дитячі інфекційні хвороби, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, 
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, 
медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, 
ортодонтія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, професійна патологія, 
психіатрія, рентгенологія, спортивна медицина, стоматологія, терапевтична стоматологія, 
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна 
діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа 
(клініка), лабораторна справа (патологія), лікувальна справа, лікувальна справа 
(невідкладні стани), медична статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія,  
сестринська справа, сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Тростянецький р-н, м. Тростянець, вул. Нескучанська, буд.7 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/33-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 
ЛІКАРНЯ № 2" КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Дніпровська, буд. 14 
Ідентифікаційний код:   01990795 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, 
ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна 
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, неврологія, нефрологія, організація і 
управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 
офтальмологія, патологічна анатомія, рентгенологія, терапія, урологія, ультразвукова 
діагностика, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста 
з медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, лабораторна справа 
(клініка), медична статистика, рентгенологія, сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Дніпровська, буд.14 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/34-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) 
 
 55 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" РІВНЕНСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Пересопницька, буд. 7 
Ідентифікаційний код:   02000197 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, дитяча 
дерматовенерологія, фізіотерапія, бактеріологія, клінічна лабораторна діагностика; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 
лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. Свободи, буд.12 
м.Рівне, вул. Пересопницька, буд.7 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/35-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) 
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 56 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СТОРОЖИНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець,                
вул. Видинівського, буд. 20 
Ідентифікаційний код:   02005869 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, 
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча стоматологія, ендокринологія, ендоскопія, 
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, 
наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, 
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, 
пульмонологія, рентгенологія, стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова 
діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна 
стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа,  акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа 
(клініка), лікувальна справа, рентгенологія, сестринська справа (операційна), ортопедична 
стоматологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, вул. Видинівського, буд. 20 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/36-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ "ОХМАТДИТ" 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Лисенка, буд. 31 
Ідентифікаційний код:   01996728 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, дитяча пульмонологія, 
дитяча кардіоревматологія, дитяча гастроентерологія, дитяча ендокринологія, дитяча 
нефрологія, дитяча алергологія, функціональна діагностика, дитяча хірургія, дитяча 
ортопедія і травматологія, дитяча урологія, дитяча гінекологія, педіатрія, дитяча 
офтальмологія, дитяча отоларингологія, дитяча неврологія, дитяча стоматологія, дитяча 
дерматовенерологія, ультразвукова діагностика, лікувальна фізкультура, дієтологія, 
фізіотерапія, дитяча анестезіологія, неонатологія, епідеміологія, бактеріологія, клінічна 
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, ендоскопія, торакальна хірургія, 
рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа 
(клініка), рентгенологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, смт Брюховичі, вул. Лікарська, буд.3 
м.Львів, вул. Лисенка, буд.31 
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 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/37-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 
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 "ВІННИЦЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ВІННИЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 92 
Ідентифікаційний код:   01982502 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дієтологія, дитяча 
гінекологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча 
стоматологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, 
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, наркологія, 
неврологія, неонатологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 
ортопедична стоматологія, офтальмологія, педіатрія, проктологія, пульмонологія, 
ревматологія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, 
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фтизіатрія, фізіотерапія, 
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),  акушерська 
справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, 
рентгенологія, лікувальна справа, ортопедична стоматологія, стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.92 
Вінницька обл., смт Стрижавка, вул. 40 років Перемоги, буд.6 
Вінницька обл., с. Писарівка, вул. Покровська, буд. 102 
Вінницька обл., смт Вороновиця, вул. Гагаріна, буд.20 
Вінницька обл., с. Мізяківські Хутори, вул. Центральна, буд.14 
Вінницька обл., с. Лука Мелешківська, вул. Тиврівське шосе, буд.18 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/38-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) 
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 59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРДИЧІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Житомирська, буд. 42 
Ідентифікаційний код:   38455891 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
акушерська справа,  сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Червона, буд. 14 
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Одеська, буд. 38/2 
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Бистрицька, буд. 22 
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Богунська, буд. 22 
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Житомирська, буд. 44/2 
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Житомирська, буд. 113 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/39-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 60 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"САЛАМАНДРА-ЗАКАРПАТТЯ" 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Нижнє Солотвино,                
буд. 151А 
Ідентифікаційний код:   39695043 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, ортопедія і 
травматологія, дерматовенерологія, дієтологія, неврологія, кардіологія, фізіотерапія, 
ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Нижнє Солотвино, буд. 150М 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/41-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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 61 КИЇВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бударіна, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   21462905 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, неврологія, 
офтальмологія, акушерство і гінекологія, терапевтична стоматологія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Бударіна, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/42-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА 
ЛІКАРНЯ №1" 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд. 49 
Ідентифікаційний код:   24880520 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, гематологія, 
дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча імунологія, 
дитячі інфекційні хвороби, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, ортопедія і 
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія, 
ендоскопія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна 
фізкультура, медицина невідкладних станів, неврологія, організація і управління 
охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, 
пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, сурдологія, терапія, ультразвукова 
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, 
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лікувальна справа 
(невідкладні стани), медична статистика, сестринська справа (операційна), рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд.49 
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Шевченка, буд.69 
 Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 1402/43-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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 63 ФОП Жукова Вікторія Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Академіка Корольва, буд.33, кв.66 
Ідентифікаційний код:   3083419262 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Ак. Корольова, буд. 33, офіс 66 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 15/1202-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) 
 
 64 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №3 "ВЕСЕЛКА" 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, бульвар Шкільний, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   26231694 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, бульвар Шкільний, 4 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 15/1302-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 Москаленко Павло Олександрович 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Заливна, буд. 17, кв. 68 
Ідентифікаційний код: 2920614678 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична 
стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія; 
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, просп. Курський, буд. 6 

Реєстраційне досьє від 14.02.2019 № 15/1402-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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 66 ФОП Ткач Олексій Олександрович 
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Тарасівський, буд. 36, кв. 3 
Ідентифікаційний код:   3364603579 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія, ультразвукова діагностика, ортопедія і травматологія, дитяча 
ортопедія і травматологія, фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Культури, буд. 9 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 16/1202-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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІКА МЕД ОК" 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Курчатова, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   42428958 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, загальна практика - 
сімейна медицина, хірургія, онкохірургія, отоларингологія, наркологія, психіатрія, 
дерматовенерологія, акушерство і гінекологія, клінічна лабораторна діагностика, 
офтальмологія, алергологія, ендокринологія, кардіологія, неврологія, дитяча неврологія, 
терапія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, ультразвукова 
діагностика, функціональна діагностика, стоматологія, урологія, ендоскопія, фізіотерапія; 
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа,  
акушерська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. Курчатова, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2019 № 16/1302-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) 
 
 68 ФОП Кухарук Наталія Іванівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с. Тарасове, вул. Поліська, буд. 16 
Ідентифікаційний код:   2745517829 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія, ревматологія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Луцьк, пр-т Волі, 66А 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2019 № 18/1202-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) 
 
 69 ФОП Кухарук Валентин Федорович 
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с. Тарасове, вул. Поліська, буд. 16 
Ідентифікаційний код:   2563803510 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю нейрохірургія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Луцьк, пр-т Волі, 66А 
 Реєстраційне досьє від 20.01.2021 № 19/1202-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: 69 справ 
 
 
 
Заступник Міністра                                          Роман ІЛИК 
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