
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

Київ 

06.09.2018                                                                                                  № 1629 
 

Про ліцензування  

медичної практики  

 
Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», абзацу тридцять першого підпункту 8 пункту 4 

Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, 

наказів Міністерства охорони здоров’я України від 19 травня 2016 року 

№ 465 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ України»                          

(зі змінами) та від 31 серпня 2012 року № 677 «Про затвердження 

Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України» (зі змінами) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 61 здобувачу ліцензій згідно з переліком, що додається. 

 

2. Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської 

діяльності з медичної практики 33 здобувачам ліцензій згідно з переліком, 

що додається. 

 

3. Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 21 ліцензіата згідно з переліком, що додається. 

 

4. Залучити до ліцензійних справ повідомлення 57 ліцензіатів про 

зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про 

отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 

практики, згідно з переліком, що додається. 

 

5. Відмовити в залученні до ліцензійних справ повідомлення 10 

ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до 

заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, згідно з переліком, що додається. 
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6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Ілика Р.Р. 
 

Підстава: протокол № 34 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України 

від 06 вересня 2018 року. 

 

 

 

Заступник Міністра  

з питань європейської інтеграції                                  О. СТЕФАНИШИНА 

 

 

 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Міністерства 

 охорони здоров'я  України 

 06.09.2018  № 1629 

 

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

діяльності з медичної практики 
 

 1 ФОП Піддубна Інна Михайлівна 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, 2-й провулок Садової, буд. 29 
Ідентифікаційний код:   2502415388 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Старо-Троїцька, буд.17 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2018 № 01/2808-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 2 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСТРОЗЬКИЙ 

РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) 

ДОПОМОГИ" ОСТРОЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Острог, вул. Татарська, буд. 185 
Ідентифікаційний код:   38543370 
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: медична статистика,  

сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Бродів, вул. Мирна, 90 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Білашів, вул. Центральна, 37 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Бадівка, вул. Механізаторів,  1 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Верхів, вул. Мирна, 2а 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Садки, вул. Стрілкової дивізії, 7 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Тесів, вул. Центральна, 2 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Милятин, вул. Шевченка, 71 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Межиріч, вул. Вигін, 1а 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Грем'яче, вул.Центральна,83 
Рівненська обл., Острозький р-н, м. Острог, вул. Татарська, 185 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. Заводська, 25б 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Розваж, вул.Центральна, 112 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Новородчиці, вул. Центральна, 33 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Стадники, вул. Гятернаціоналістів, 41 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Країв, вул. Тиха, 76 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Михалківці, вул. Крута, 10 
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Рівненська обл., Острозький р-н, с. Вельбівно, вул. Шевченка, 9 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Болотківці, вул. Ланова, 1а 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Кургани, вул. Шевченка, 1 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Ілляшівка, вул. Андрєєва, 52а 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Мощаниця, вул. Шевченка, 39 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Теремне, вул. Центральна, 38 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Могиляни, вул. Центральна, 60б 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Бухарів, вул. Першого Травня, 56 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Завизів, вул. Набережна, 4 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Почапки, вул. Незалежності, 5 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Волосківці, вул. Наливайка, 21 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Вілія, вул. Незалежності, 3 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Новомалин, вул. Пампощука, 50 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Сіянці, вул. Шевченка, 10 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Українка, вул. Островського, 11 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Кутянка, вул. Центральна, 28 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Лючин, вул. Жовтнева, 9 
Рівненська обл., Острозький р-н, с .Плоске, вул. Острозька, 69 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Слобідка, вул. Велика Слобідка, 92 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Точевики, вул. Шевченка, 30 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Бродівське, вул. Будьонного, 1 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Хорів, вул. Шкільній, 6 
Рівненська обл., Острозький р-н, с. Грозів, вул. Набережна, 1а 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2018 № 02/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 3 ФОП Завороцька Наталія Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Олени Пчілки, буд. 2, корпус А, кв. 89 
Ідентифікаційний код:   2832003288 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого 

спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 12 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2018 № 02/2808-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 
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 4 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м.Здолбунів, вул. Івана Мазепи, 

буд. 25 
Ідентифікаційний код:   38230873 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, 

педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 

лікувальна справа,  акушерська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка), 

рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Мала Мощаниця, вул. Незалежності, 52а 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Кунин, вул. Травнева, 6 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Копитків, вул. Шкільна, 4 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Ільпінь, вул. Миру, 3а 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Уїздці, вул. Набережна, 10 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Івачків, вул. Сільрадська , 28а 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Зелений Дуб,  вул. Центральна, 38 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Залісся, вул. Ювілейна, 2а 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Залібівка, вул. Тараса Бульби, 14 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Буща, вул. Осередок, 36 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Миротин, вул. Дружби, 88а 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Ступно, вул. Шкільна, 2 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Білашів, вул. Осередок, 64 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Борщівка Друга, вул. Вишнева, 13 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Будераж, вул. Центральна, 66 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Дермань Друга, вул. Шкільна, 3 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Гільча Друга, вул. Чеська 11б 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Глинськ, вул. Лісовики, 65 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, смт Мізоч, вул. Сурмичі, 2, 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Дермань Перша,  вул. Шевченка, 1 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Стара Мощаниця, вул. Садова, 4а 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Цурків, вул. Миру, 23 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. С. Бандери, 1 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. Старицького М., 13 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. І. Мазепи, 25 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с.Степанівка, вул. Лісова, 5 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Стеблівка, вул. 8 Березня, 9 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Мости, вул. Гаївка, 1 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Спасів, вул. Івана Франка, 2 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. П’ятигори, вул. Вишнева, 11 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Півче, вул. Героїв Майдану, 64 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Орестів, вул. Шевченка, 53 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Озерко, вул. Шевченка, 15 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Новосілки,  вул. Набережна, 1 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Новомильськ, вул. Центральна, 50б 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Нова Мощаниця, вул. І.Франка, 3 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Здовбиця, вул. Шосова, 105 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2018 № 03/2708-М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 5 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "КОБЛЕВЕ" 

КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Коблеве, вул. Степова, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   41372737 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія; за 

спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська 

справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Українка, вул. Ювілейна, 6 
Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Коблеве, вул. Степова, буд.2 
Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Рибаківка, вул. Шкільна, буд.1А 
Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Новофедорівка, вул. Приморська, буд.41 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2018 № 03/2808-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 6 ФОП Логаза Юлія Ігорівна 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Софії Галечко, буд.3, кв.10 
Ідентифікаційний код:   3382411885 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Софії Галечко, 1/7 А 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 03/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 
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 7 ФОП Непомнющий Олег Аркадійович 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Генерала Петрова, буд.33, кв.63 
Ідентифікаційний код:   2510101192 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 

освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Генерала Петрова, буд.33 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 03/3008-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 8 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЧУДНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" ЧУДНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Чуднівський р-н, м.Чуднів, вул. Житомирська,  

буд. 15 
Ідентифікаційний код:   38500540 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, 

терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,  

сестринська справа,  акушерська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Галіївка, вулиця Заводська, будинок 20 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Троща, вулиця Чуднівська, будинок 64 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Рачки, вулиця Шевченка, будинок 1 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Безпечна, вулиця Перемоги, будинок 1 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Носівки, вулиця Центральна, будинок  2а 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Стетківці, вулиця Миру, будинок  58 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Молочки, вулиця Миру, будинок  3 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Бурківці, вулиця Центральна, будинок 52 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Жеребки, вулиця Центральна, будинок 7 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Дідківці, вулиця Івана Франка, будинок 84а 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Кілки, вулиця Шкільна, будинок 27а 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Бабушки, вулиця  Центральна, будинок  57 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Короченки, вулиця Центральна, будинок  14 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село П’ятка, вулиця 40-річчя Перемоги, будинок  13 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Бейзимівка, вулиця Шкільна, будинок  2 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Красносілка , вулиця Центральна, будинок  24 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Дубище , вулиця  Миру , будинок 62/2 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Вільшанка , вулиця  Небесної Сотні,  будинок 62 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Будичани , вулиця Миру, будинок  3 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Карпівці , вулиця Корольова, будинок  34 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Тютюнники , вулиця Лонського, будинок  36 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Краснопіль, вулиця Центральна, будинок 48 
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Житомирська обл., Чуднівський р-н, селище міського типу Вакуленчук, будинок  11 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, селище міського типу Великі Коровинці,  

вулиця  Терещенка,  будинок 20 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, селище міського типу Іванопіль, вулиця  Л.Українки, 

будинок 43а 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Стовпів, вулиця Шевченка, будинок  27 в 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Дацьки, вулиця, Центральна, будинок 31 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, місто Чуднів , вулиця Житомирська, будинок 15 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Радісне , вулиця  Центральна, будинок  35 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Шевченко , вулиця 50 – річчя Перемоги, 

будинок  27 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Городище, вулиця Центральна, будинок  15 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Княжин, вулиця Демчука, будинок  3а 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Лихосілка, вулиця, Першотравнева, будинок  5 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Мотрунки, вулиця Молочківська, будинок  1 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Суслівка, вулиця Центральна, будинок  17 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Михайленки, вулиця Центральна, будинок  63 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Дібрівка, вулиця Садова, будинок  9 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Турчинівка, вулиця Молодіжна, будинок  5 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Степок, вулиця Миру, будинок 1 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, місто Чуднів, вулиця Житомирська, будинок 15 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Красноволиця, вулиця, Перемоги, будинок  22 а 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Подолянці, вулиця, Центральна, будинок  22 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Красногірка, вулиця, Ковальова, будинок 9 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Ясногірка, вулиця Шевченка, будинок 32 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Кихті, вулиця Лугова, будинок  2 а 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Рижів, вулиця Перемоги, будинок 1 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Дриглів, вулиця Чуднівська, будинок  5 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Малі Коровинці, вулиця Вакуленчука,  

будинок  1 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Пилипи, вулиця Центральна, будинок  57 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Волосівка, вулиця Довженка,  будинок 5 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, село Мала Волиця, вулиця Бердичівська, будинок  6 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 0309/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 9 ФОП Логаза Ігор Павлович 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Софії Галечко, буд. 3, кв.10 
Ідентифікаційний код:   2398401834 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Софії Галечко, 1/7 А 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 04/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
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код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 10 ФОП Стефанцев Петро Анатолійович 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Полтавська, буд.58, 

кв.162 
Ідентифікаційний код:   2530514813 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Попова 9б, каб.219 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 04/3008-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 11 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ 

ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ С.ПОСТОЛЬНЕ" 
Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, село Постольне, вул. Центральна,  

буд. 75/А 
Ідентифікаційний код:   41073068 
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, лабораторна 

справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Сумський р-н, с. Лікарське, вул. Шкільна, буд.2/2 
Сумська обл., Сумський р-н, с. Склярівка, вул. Соборна, буд.21 
Сумська обл., Сумський р-н, с. Северинівка, вул. Шевченка, буд.7 
Сумська обл., Сумський р-н, с. Постольне, вул. Центральна, буд. 75а 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2018 № 05/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 
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 12 ФОП Федоренко Вікторія Юріївна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Бучми, буд.14, кв.100 
Ідентифікаційний код:   3184019927 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 23-А 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 05/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 13 ФОП Доброскок Дар'я Олегівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Польова, буд.6, кв.71 
Ідентифікаційний код:   3453314707 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

рентгенологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 

освітою: рентгенологія,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Шевченка, буд.142 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2018 № 06/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 14 ФОП Лук'янчук Валентина Улянівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., Ковельський р-н, смт Голоби, вул. Шевченка,  

буд. 28, кв. 1 
Ідентифікаційний код:   2254212049 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Ковельський р-н, смт Голоби, вул. Незалежності, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 06/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 
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 15 ФОП Євчев Юрій Іванович 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Вакульського Олександра, буд. 32 

Ідентифікаційний код:   2847107853 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Садова, 14 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2018 № 07/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 16 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 

ПОЛІКЛІНІКА №19" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Харків, пр-т Героїв Сталінграда, буд.23 А 
Ідентифікаційний код:   23333767 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, гастроентерологія, 

ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, 

клінічна біохімія, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, 

психотерапія, рентгенологія, рефлексотерапія, дерматовенерологія, терапія, ультразвукова 

діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, загальна практика - 

сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 

справа, лікувальна справа,  акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), 

медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, пр-т Героїв Сталінграда, буд.23 А 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 07/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 17 ФОП Медюлянов Олександр Анатолійович 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 83, кв. 152 
Ідентифікаційний код:   2945417238 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

акушерство і гінекологія, дитяча отоларингологія, нейрохірургія, дитяча нейрохірургія; за 

спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, бул. Шевченка, буд. 396/29, прим. 145 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 07/3008-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
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код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 18 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ 

КЛІНІЧНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5" 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Чернишевська, буд. 27 
Ідентифікаційний код:   02002569 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

дерматовенерологія, бактеріологія, лабораторна імунологія, організація і управління охороною 

здоров'я, дитяча дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, ультразвукова 

діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 

лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, узвіз Куликівський, буд.15 
м.Харків, вул. Чернишевська, буд.27 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2018 № 09/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 19 ФОП Ляхенко Леонід Олександрович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Атамань, вул. Леніна, буд. 53 
Ідентифікаційний код:   3454802376 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Констянтинівська, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 09/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 
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 20 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КОТЕЛЕВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Котелевський р-н, смт. Котельва, вул. Полтавський 

шлях, буд. 283 
Ідентифікаційний код:   37343988 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, 

ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: 

лікувальна справа,  сестринська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Михайлівка Перша, вул. Гарнізова, буд. 46 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Велика Рублівка, вул. Брикеля, буд. 4 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Матвіївка, вул. Соснова, буд. 22 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Діброва, вул. Шевченка, буд. 11 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Козлівщина, вул. Центральна, буд. 4 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Милорадове, вул. Преображенська, буд. 66 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Михайлове, вул. Дмитрієва, буд. 1 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Сидоряче, вул. Миру, буд. 33 
Полтавська обл., Котелевський р-н, смт. Котельва, вул. Миколаївська, буд. 169 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Лихачівка, вул. Весняна, буд. 57 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Терни, вул. Лугова, буд. 10 
Полтавська обл., Котелевський р-н, смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, буд. 204 
Полтавська обл., Котелевський р-н, смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, буд. 283 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Чернещина, вул. Пархомівська, буд. 7 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Мала Рублівка, вул. Ковпака, буд. 37 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Микілка, вул. Вишнева, буд. 3 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Ковалеве, вул. Першотравнева, буд. 61 б 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Шевченкове, вул. Діхтяря, буд. 17 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Мар’їне, вул. Пролетарська, буд. 46 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Більськ, вул. Куземенська, буд. 20 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Деревки, вул. Гагаріна, буд. 7 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Млинки, вул. Горького, буд. 39 
Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Зайці, вул. Перемоги, буд. 34 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2018 № 10/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 

ПОЛІКЛІНІКА №8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Перемоги, буд. 53 
Ідентифікаційний код:   03293913 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, гастроентерологія, 

ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, 
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клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, неврологія, онкологія, ортопедія і травматологія, 

отоларингологія, офтальмологія, проктологія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія, 

рентгенологія, рефлексотерапія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, 

функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 

освітою:  сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, рентгенологія, лабораторна 

справа (клініка),  санологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, пр-т Перемоги, буд.53 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 11/3008-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" СУМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Іллінська, буд.48/50 
Ідентифікаційний код:   03083133 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, 

терапія, ультразвукова діагностика, отоларингологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 

медичною освітою: лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Іллінська, буд. 48/50 
м.Суми, вул. Олександра Аніщенка, буд. 10 
м.Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, буд. 41А 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2018 № 12/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 23 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ярославська, буд.41 
Ідентифікаційний код:   40524109 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, лабораторна імунологія, вірусологія, бактеріологія, 

мікробіологія і вірусологія, паразитологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторні 

дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, радіаційна гігієна; за спеціальністю 

молодшого спеціаліста з медичною освітою:  медико-профілактична справа, лабораторна справа 

(гігієна), лабораторна справа (клініка) 
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за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Ярославська, будинок №41 
м.Київ, вул. Естонська, будинок №3 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 13/3008-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 24 ФОП Вижу Сергій Георгійович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Виборзька, буд.81/83, кв.4 
Ідентифікаційний код:   3420408515 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 58-А, приміщення №176 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 14/3008-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 1841 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення діяльності» 

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 

територіальних органів Державного казначейства) 
 

 25 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІЩАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПІЩАНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Піщанський р-н, смт Піщанка, вул. Центральна,  

буд. 36 
Ідентифікаційний код:   37357372 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія; за 

спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,  сестринська 

справа, медична статистика,  медико-профілактична справа 
за місцем провадження діяльності 

Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Дмитрашківка, вул. Шевченка, 56 

Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Чорномин, вул. Шкільна,1 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Болган, вул.Коцюбинського, 1 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Трудове, вул.Центральна, 2 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Кукули, вул.Шкільна, 8 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Попелюхи, вул. Гагаріна, 2 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.В.Слобідка, вул.Центральна, 42 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Рибки, вул.Шевченка, 2 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Козлівка, вул.Центральна, 20 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Ставки, вул. Миру, 31 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Трибусівка, вул.Шкільна, 3 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Городище, вул.Центральна, 75 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Рудницьке, вул.Центральна, 34 
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Вінницька обл., Піщанський р-н, смт.Рудниця, вул.Шевченка, 30А 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Миролюбівка, вул.Центральна,  12 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Грабарівка, вул.Молодіжна,15 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Яворівка, вул.Чкалова, 10 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2018 № 2708/04-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 1841 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами 

за місцем здійснення діяльності» 

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 26 ФОП Стороженко Людмила Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вільямса, буд.9, корп.3, кв.82 
Ідентифікаційний код:   3003418168 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, 

ортодонтія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 

освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Васильків, вул. Грушевського, буд. 13 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 2908/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АУЛІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Аули, вул. Івана 

Сірка, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   42272935 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія; за 

спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с.Українка, вул. Гагаріна, буд. 29 
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Аули, вул. Івана Сірка, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2018 № 2908/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 
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 28 ФОП Зубрицька Надія Степанівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н, с. Переможне, вул. Лесі Українки, 

буд.11 
Ідентифікаційний код:   2435314000 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Городоцький р-н, м. Комарно, вул. Львівська, буд.1 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 2908/04-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 

 

 29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ" 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Нижній Вербіж,  

вул. Українська, буд. 68 
Ідентифікаційний код:   41991609 
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:  акушерська справа, лікувальна 

справа,  сестринська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Нижній Вербіж, вул. Українська, 68 
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Мишин, вул. Січових Стрільців, 98а 
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Великий Ключів, вул. Відродження, 15 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 2908/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 
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 30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ІЛЛІНЕЦЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Іллінецький р-н, м.Іллінці, вул. Вільшанська, 48 
Ідентифікаційний код:   37423921 
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:  акушерська справа,  

сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.Городок, вул. Шкільна, буд. 50 
Вінницька обл., Іллінецький р-н, м.Іллінці, вул. Вільшанська, буд. 48 
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.Бабин, вул. Пирогова, буд. 30 
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.Леухи, вул. Шевченка, буд. 1Д 
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.Китайгород, вул. Гагаріна, буд. 53 
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.Чортория, вул. Перемоги, буд. 45 
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.Іллінецьке, вул. Центральна, буд. 9 
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.Криштопівка, вул. Травнева, буд. 14 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 2908/07-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 31 ФОП Костенко Максим Олександрович 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Володимира Великого,  

буд.44, кв.14 
Ідентифікаційний код:   3160513392 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Вадима Бойка, буд. 3А 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 2908/08-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 
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 32 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ЛІКАРНЯ "СОЛОНИЙ ЛИМАН" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с.Новотроїцьке, 

вул.Герасименка, 94 
Ідентифікаційний код:   01988692 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, 

клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, дитяча неврологія, 

ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, педіатрія, терапія, урологія, 

фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 

освітою: лікувальна справа,  сестринська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Новотроїцьке, вул. Герасименка, буд.94 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 33 ФОП Павлюк Юрій Іванович 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Куп'янська, буд. 17 
Ідентифікаційний код:   2624706112 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Соборна, буд. 14 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 34 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" УМАНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Уманський р-н, село Піківець, вул. Робітнича, 35 
Ідентифікаційний код:   39028772 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, 

педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,  

сестринська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Свинарка,  вул. Молодіжна, буд. 4-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Рогова, вул. Шевченка, (без №) 
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Черкаська обл., Уманський р-н, с. Піківець,  вул. Робітнича, буд. 35 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Вільшанка, вул. Центральна, буд. 11 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Вільшана Слобідка, вул. Тяжченка, буд. 7 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Коржова,  вул. Садова, буд. 1 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Коржовий Кут, вул. Шевченка, буд. 4 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Острівець,  вул. Центральна, буд. 10 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Гереженівка, вул. Грушевського, буд. 32 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Пугачівка, вул. Шкільна, буд. 1 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Антонівка,  вул. Шевченка (без №) 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Степківка, вул. Шкільна, буд. 1 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Заячківка,  вул. Дружби, буд. 15 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Яроватка, вул. Урожайна, буд. 3 
Черкаська обл., Уманський р-н, с.м.т. Бабанка, вул. Соборна, буд. 60 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Ятранівка, вул. Інтернаціональна, буд. 2 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Максимівка, вул. Шевченка, буд. 8 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Шарин, вул. Котовського, буд. 1-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Фурманка, вул. Миру, буд. 14 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Ропотуха, вул. Центральна, буд. 19-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Коржова Слобода, вул. Садова, буд. 1 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Черповоди,  вул.  Благовісна, буд. 2-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Малий Затишок, вул. Центральна, буд. 1-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Берестівець, вул. С.І. Байди, буд. 4 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Юрківка, вул. Садова, буд. 110-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Текуча, вул. Перемоги (без №) 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Городниця, вул. Центральна, буд. 12 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Громи, вул. Центральна, буд. 47 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Рижавка, вул. Дружби, буд. 8-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Доброводи, вул. Гагаріна, буд. 16-є 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Оксанина, вул. Шевченка, буд. 1-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Косенівка, вул. Центральна, буд. 35 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Танське, вул. Шевченка, буд. 5 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Краснопілка, вул.  Центральна, буд.16 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Собківка, вул. Миру, буд. 34 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Полянецьке, вул. Центральна, буд. 3 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Паланка, вул. Молодіжна, буд. 21-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Томашівка, вул. Центральна, буд. 5 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Родниківка, вул. Гайдамацька, буд. 5-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Гродзеве, вул. Шевченка, буд.  3 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Ладижинка,  вул. Анісімова, буд. 4 
Черкаська обл., Уманський р-н, c. Кочержинці, вул. Центральна, буд. 1-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Колодисте, вул. Спортивна, буд. 11-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Іванівка, вул. Центральна, буд. 42 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Сушківка, вул. Незалежності, буд. 12 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Старі Бабани, вул. Квітнева, буд. 1-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Дубова, вул. Праці, буд. 39 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Дмитрушки, вул. Пирогова, буд. 19 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Посухівка, вул. Садова, буд. 3 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Піківець, вул. Робітнича, буд. 35 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Затишок, вул. Шкільна, буд. 2 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Кочубіївка, вул. Центральна, буд. 53 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аполянка, вул. Дружби, буд. 50-а 
Черкаська обл., Уманський р-н, с. Городецьке, вул. Центральна, буд. 4 
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 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/03-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 1841 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 35 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

''ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ'' ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Шевченка,  

буд. 40 
Ідентифікаційний код:   38566126 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, терапія, 

педіатрія, неврологія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 

медичною освітою: лікувальна справа,  сестринська справа,  акушерська справа, медична 

статистика 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Куманів, вул. І Кучера, 44 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вулиця Шевченка, 40 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Завадинці,  вул. Шевченка 15 а 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Сирватинці, вул. Чкалова, 6 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Скіпче, вул. Грушевського, 120 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Грицьків,   вул. І. Франка, 2 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Борщівка,   пров. Зарічний, 5 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Веселець,  вул. Головна, 13/1 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Журавлинці,  вул..Центральна, 31 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Радковиця, вул. Лозова, 47 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Хоптинці, вул.. Шевченка, 35 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Тростянець, вул. Чорновола, 12 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Дахнівка,  вул.. Пушкіна, 20а 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Матвійківці, вул. Лесі Українки, 26 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Хмелівка,  вул.. Грушевського, 58 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Остапківці, вул. Центральна, 62а 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Велика Левада,  вул. Л.Українки, 5 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Стара Пісочна,  вул. Центральна, 10 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Нова Пісочна, вул. Проскурівська, 34 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Бедриківці, вул. Шкільна, 19 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Жищенці, вул. Грушевського, 10 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Пільний Олексинець,  вул. Зелена, 1 а 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Підлісний Олекиснець, вул. Лісова, 1 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Чорниводи, вул. Центральна, 80 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Велика Яромирка,  вул. Чорновола, 13 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Вигнанка,  Л.Українки, 13 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Нове Поріччя, вул. Центральна, 2 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Кузьмин, вул.Шевченка,3а 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Кремінна, вул.  Перемоги, 5 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Турчинці, вул. В. Чорновола, 68 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Купин, вул. Чорновола,26 
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Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Немиринці, вул. Карася, 25 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Великий Карабчіїв, вул. Київська, 4 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Балакири, вул. Грушевського, 9 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Басівка,  вул. Злагоди, 70 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Лісогірка,  пров. Шкільний, 6 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Шишківці вул. Кутузова,17 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Новосілка, вул. І. Мазепи, 7 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Лісоводи, вулиця Ткачука, 8 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Старе Поріччя, вул. Трудова, 6 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Папірна,  вул. Шевченка, 8 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Бубнівка,  пров. Шкільний, 5 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Калинівка,  вул. Шевченка, 1 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Курівка, вул. Центральна, 5 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Липівка, вул. Центральна, 47 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Мартинківці, вул. Лесі Українки, 2 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Тарасівка, вул. Шевченка, 26 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Варівці, вул. Перемоги, 9 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Калитинці, вул. Лесі Українки, 2 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Новий Світ, вул. Центральна, 86 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, с.Мудриголови, вул. Центральна, 3 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/04-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 36 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" ПОПІЛЬНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Попільнянський р-н, смт Попільня, вул. Київська, 

буд. 40 
Ідентифікаційний код:   41823453 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, 

стоматологія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  

сестринська справа, медична статистика,  акушерська справа, лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Василівка, вул. Паценко, буд. 37 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Новоселиця, вул. Незалежності, буд. 35 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Харліївка, вул. Садова, буд. 42 А 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Ставище, вул. Миру, буд. 21 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Романівка, вул. Рильського, буд. 1 А 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Маркова Волиця, вул. Олега Попова, буд. 15 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Липки, вул. Липківська, буд. 35 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Криве, вул. Паркова, буд. 1 А 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Красногірка, вул. Шкільна, буд. 18 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Кошляки, вул. Шевченка, буд. 1 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Котлярка, вул. Гагаріна, буд. 8 



 21 

Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Єрчики, вул. Шевченка, буд. 1 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Велика Чернявка, вул. Миру, буд. 65 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Саверці, вул. Лісова, буд. 21 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Строків, вул. Центральна, буд. 2 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, смт Попільня, вул. Київська, буд. 40 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Миролюбівка, вул. Миру, буд. 19 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Макарівка, вул. Перемоги, буд. 1 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Кам’янка, вул. Шкільна, буд. 3 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Ходорків, вул. Слобода, буд. 99 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Сокільча, вул. Попелюха, буд. 10 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Почуйки, вул. Миру, буд. 46 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Попільня, вул. Прикордонників, буд. 2 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Парипси, вул. Миру, буд. 130 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Паволоч, вул. Містечко, буд. 14 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Квітневе, вул. Заріччя, буд. 3 А 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Андрушки, вул. Заводська, буд. 16 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Великі Лісівці, вул. Централна, буд. 1А 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Голуб’ятин, вул. 1-го Травня, буд. 8 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 37 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙОННИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОЗІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Козівський р-н, смт Козова, вул. Зелена, 19 
Ідентифікаційний код:   38332322 
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,  акушерська 

справа,  сестринська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Вівся 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Росохуватець 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Теофіпілка 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Ішків 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Золота Слобода 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Дибще 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Кальне 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Великий Ходачків 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Мала Плавуча 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Бишки 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Будилів 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Яструбове 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Денисів 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Ценів 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Глинна 
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Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Геленки 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Щепанів 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Плотича 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Медова 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Золочівка 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Залісся 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Потік 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Йосипівка 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Олесине 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Вибудів 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Вікторівка 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Уритва 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Козівка 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Криве 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Вимислівка 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Заберезки 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Конюхи 
Тернопільська обл., Козівський р-н, смт Козова, вул. Зелена 19 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Городище 
Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Купчинці 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/06-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 38 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА 

МІСЬКА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. В'ячеслава, Чорновола, 9 
Ідентифікаційний код:   41949913 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, терапія, пульмонологія, ревматологія, кардіологія, 

гастроентерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, неврологія, хірургія, анестезіологія, 

проктологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, психіатрія, ортопедія і 

травматологія, урологія, онкологія, офтальмологія, отоларингологія, сурдологія, фізіотерапія, 

функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, рентгенологія, психотерапія, клінічна 

лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: 

лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),  акушерська справа,  сестринська справа, 

сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 61 
м.Черкаси, вул. С. Кішки, 210 
м.Черкаси, вул. В. Чорновола, 1 
м.Черкаси, вул. Дахнівська, 34 
м.Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, буд.9 
м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 20 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/09-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
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код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 39 ФОП Мацюк Олег Іванович 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Чорногузи, вул. Миколайчука, 

буд. 8 
Ідентифікаційний код:   3453506572 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Іспас, вул. Головна, буд. 51 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/10-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 40 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІКА ЗДОРОВ'Я" 
Місцезнаходження: м.Київ, проспект Червонозоряний, буд. 7/2, кв. 26 
Ідентифікаційний код:   36406450 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, неврологія, психіатрія, наркологія; за спеціальністю 

молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Інститутська, буд. 73 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/11-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 41 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЙРОМЕД В" 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 16А, кв. 1 
Ідентифікаційний код:   41495447 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, неврологія, рентгенологія, ультразвукова 

діагностика, анестезіологія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 

медичною освітою: рентгенологія,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 92 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/12-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 42 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ 

КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, смт Дніпровське, 

вул. Олександра Островського, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   00383372 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю  

молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, смт Дніпровське, вул. Олександра 

Островського, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/14-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 43 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖІНОЧА 

КЛІНІКА "ЮНО" 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Жатковича, буд. 70 
Ідентифікаційний код:   41522187 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, терапія, неврологія, неонатологія, онкологія, 

дієтологія, ультразвукова діагностика, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого 

спеціаліста з медичною освітою:  акушерська справа,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Жатковича, буд. 70 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/15-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 
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 44 ФОП Тіщенко Ігор Анатолійович 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Шевченка Тараса, буд. 82А 
Ідентифікаційний код:   2633319190 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Великий Кучурів, вул. Головна, буд. 34 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/16-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 45 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ГНІЗДИЧІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ" ГНІЗДИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, смт Гніздичів, вул. Грушевського, 

буд. 69 
Ідентифікаційний код:   20763929 
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 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Жидачівський р-н, смт Гніздичів, вул. Грушевського, буд.69 
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Руда, вул. Центральна, буд.3 
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Покрівці, вул. І. Франка, буд.72 
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Лівчиці, вул. Середня, буд.18 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/17-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 

 46 ФОП Новак Ірина Миколаївна 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Чаплинка, вул. Паркова,  

буд. 50, кв. 10 
Ідентифікаційний код:   2736820501 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

кардіологія 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, вул. Космонавтів, буд. 21 

Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/19-М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 47 ФОП Шимченко Олександр Олександрович 
Місцезнаходження: м.Київ, пр-т Повітрофлотський, буд.52, кв.25 
Ідентифікаційний код:   3372107051 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Академіка 

Шалімова, 78 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/21-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 48 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 

ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ "РЕЛАЙФ" 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Княгині Ольги, буд.5, корпус Л, кв.44 
Ідентифікаційний код:   42033295 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, неврологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Виговського І., 5-Б 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/23-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 49 ФОП Сумська Оксана Олександрівна 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Перемоги, буд. 110, кв. 35 
Ідентифікаційний код:   2714522042 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

фтизіатрія 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Перемоги, буд. 110 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/24-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 50 ФОП Бахчієв Рубен Володимирович 
Місцезнаходження: м.Одеса, пров. Місячний, буд. 2, кв. 11 
Ідентифікаційний код:   2802315851 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

урологія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого 

спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, Фонтанська дорога, вул. Перекопської дивізії, буд. 12/8 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/25-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 51 ФОП Чуб Сергій Олександрович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 4Г, кв. 72 
Ідентифікаційний код:   2651413150 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

терапевтична стоматологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, 

ортодонтія, рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  

сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Ніщинського, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/26-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 52 ФОП Чигрінова Олена Архипівна 
Місцезнаходження: м.Харків, бульвар Юр'єва, буд.15, кв.78 
Ідентифікаційний код:   2615719041 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

отоларингологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Рибалка, буд.12 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/28-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 53 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ДРУЖБІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ " ДРУЖБІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Сумська обл., Ямпільський р-н, м.Дружба, вул. Заводська, буд. 6 
Ідентифікаційний код:   41777821 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, 

стоматологія, ультразвукова діагностика, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого 

спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, лікувальна справа, 

лабораторна справа (клініка), ортопедична стоматологія, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Ямпільський р-н, м.Дружба, вул. Заводська, буд. 6 
Сумська обл., Ямпільський р-н, м. Дружба, вул. Михайлівська, буд. 44 
Сумська обл., Ямпільський р-н, с. Чуйківка, вул. Шевченка, буд. 71 
Сумська обл., Ямпільський р-н, с. Дорошівка, вул. Центральна, буд. 40 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/30-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ 

ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ" 
Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, с. Миколаївка, вул. Пролетарська, буд.45 
Ідентифікаційний код:   41818946 
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, медична 

статистика, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Сумський р-н, с.Миколаївка, вул. Пролетарська, буд. 45 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/31-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

 

 55 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХОТІНСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ "ЦЕНТРАЛЬНА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ 

ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ СМТ. ХОТІНЬ" 
Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, смт Хотінь, вул. Соборна, буд. 15 

Ідентифікаційний код:   41073845 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія; за 

спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, лікувальна 

справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Сумський р-н, с. Степне, вул. Набережна, буд. 10 
Сумська обл., Сумський р-н, с. Костянтинівка, вул. Центральна, буд. 32 
Сумська обл., Сумський р-н, с. Олексіївка, вул. Шкільна, буд. 15 
Сумська обл., Сумський р-н, с. Писарівка, вул. Покровська, буд. 15 
Сумська обл., Сумський р-н, с.Кіндратівка, вул. Центральна, буд. 31 
Сумська обл., Сумський р-н, смт Хотінь, вул. Соборна, буд. 15 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/32-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 56 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 

ТАРУТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Тарутине, вул. Красна, буд. 75 
Ідентифікаційний код:   38645054 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, 

терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 

медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Петрівка, вул. Матроська, буд. 18 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Євгенівка, вул. Шевченко, буд. 24 
Одеська обл., Тарутинський р-н, смт. Бородіно, вул. Будишевського, буд. 51 
Одеська обл., Тарутинський р-н, смт. Серпневе, вул. Маяковського, буд. 1 
Одеська обл., Тарутинський р-н, смт. Березине, вул. Центральна, буд. 85/г 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Виноградівка, вул. Лісова, буд. 15 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Олександрівка, вул. Покровська, буд. 53 
Одеська обл., Тарутинський р-н, смт. Тарутине, вул. Красна, буд. 75 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Калачівка, вул. Пушкіна, буд. 1а 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Єлизаветівка (Перемогівська СР), вул. Пр.Миру,  

буд. 42 

Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Богданівка, вул. Шкільна, буд. 26 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Юр’ївка, вул. Балківська, буд. 103 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Новоукраїнка, вул. Шкільна, буд. 2 
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Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Нове Тарутине, вул. Космонавтів, буд. 4 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Перемога, вул. Радісна, буд. 2 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Єлизаветівка (Юр’ївська СР), вул. Центральна, буд. 27 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Слобідка, вул. Козацька, буд. 1а 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Ламбрівка, вул. Садова, буд. 24/2 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Ганнівка (Височанська СР), вул. Шевченка, буд. 41 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Рівне (Рівненська СР) вул. Гагаріна, буд. 73 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Ярове, вул. Садова, буд. 76 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Вільне, вул. Центральна, буд. 42 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Червоне, вул. Миру, буд. 15 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Вознесенка Друга, вул. Довженко, буд. 15 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Лужанка, вул. Зарічна, буд. 15 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Надрічне, вул. Центральна, буд. 36 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Підгірне, вул. Широка, буд. 153 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Красне, вул. Шкільна, буд. 15 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Малоярославець Перший, вул. Садова, буд. 2 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Малоярославець Другий, вул. Центральна, буд. 85 б 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Лісне, вул. Вчительська, буд. 51 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Рівне (Євгенівська СР), вул. Садова, буд. 32 а 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Петрівськ, вул. Гагаріна, буд. 48 б 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Весела Долина, вул. Світла, буд. 49 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Ганнівка (Ганнівська СР), вул. Центральна, буд. 12 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Миколаївка, вул. Центральна, буд. 3 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Іванчанка, вул. Гагаріна, буд. 27 
Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Височанське, вул. Молодіжна, буд. 5а 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/33-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 57 ФОП Семанишина Ніна Василівна 
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Вараш, мікрорайон Будівельників, буд.25,  

корпус 1, кв.65 
Ідентифікаційний код:   2473511501 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., м.Вараш, мікрорайон Вараш, буд. 43, приміщення 15 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/35-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 
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 58 ФОП Федоров Олександр Вікторович 
Місцезнаходження: м.Одеса, провул. Світлий, буд.2, корпус А, кв.10 
Ідентифікаційний код:   3081421392 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

дитяча офтальмологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  

сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Академіка Глушка, буд.32 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/36-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" ГРЕБІНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Гребінківський р-н, м.Гребінка,  

провулок Спортивний, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   38540913 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, 

терапія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: 

лікувальна справа,  акушерська справа,  сестринська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шкільна, буд. 2 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, пров. Спортивний, буд.11 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Кулажинці, вул. Шкільна, буд.14Б 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Сотницьке, вул. Центральна, буд. 29 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Григорівка, вул. Миру, буд. 5А 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Грушківка, вул. Пушкіна, буд. 2А 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Відрадне, вул. Молодіжна, буд. 22 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Олексіївка, вул. Броваря, буд. 36 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Почаївка, вул. Шевченка, буд. 8 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Мар’янівка, вул. Гребінки, 25Б 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Овсюки, вул. Миру, буд. 68Б 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Короваї, вул. Перемоги, буд. 61А 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Сербинівка, вул. Вишнева, буд. 35А 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Майорщина, пров. Світанковий, буд. 15 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Слободо-Петрівка, вул. Гоголя, буд. 49 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Рудка, вул. Набережна, буд. 6 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Березівка, вул. Перемоги, буд. 28 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Покровщина, вул. Свободи, буд.12 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Світанок, пров. Шкільний, буд. 5 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Стукалівка, вул. Миру, 20А 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с.Тарасівка, вул. Центральна, буд.154А 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Тополеве, вул. Тімірязева, буд. 39 
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Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Олександрівка,  вул. Свободи, 19 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Наталівка, вул. Вишнева, буд. 7А 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Писарщина, вул. Миру, буд. 62 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, с. Корніївка, вул. Перемоги, буд. 91 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/37-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 60 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЛИМАНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Одеська обл., Лиманський р-н, смт Доброслав, вул. Грубника, буд. 27 
Ідентифікаційний код:   38534407 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія; за 

спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, лікувальна 

справа,  акушерська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Новомиколаївка, вул. 8 Березня, буд. 26 а 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Христо - Ботеве, вул. Центральна, буд. 51 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Вапнярка, вул. Степова, буд. 2 г 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Вовківське, вул. Центральна, буд. 41 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, буд. 16 а 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Ілічанка, вул. Шкільна, буд. 1 а 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Калинівка, вул. Центральна, буд. 3 а 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Нова Вільшанка, вул. Гагаріна, буд. 33 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Кордон, вул. Центральна, буд. 84 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Олександрівка (Новомиколаївська сільська рада),  

вул. Попсуйко, буд. 3 а 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Переможне, вул. Центральна, 8 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Кошари, вул. Якова Пишного, буд. 20 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Корсунці, вул. Колгоспна, буд. 88 д 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Степове, вул. Новоселів, буд. 2 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, буд. 56 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Курісове, вул. О. Янчева, буд. 2 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Гвардійське, вул. Миру, буд. 6 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Дмитрівка, вул. Східна, буд. 25 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Першотравневе, вул. 108 Гвардійської дивізії, буд. 5 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Миру, буд. 7 а 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 42 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Кубанка,  вул. Шевченка, буд. 59 в 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Любопіль, вул. Суворова, буд. 46 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, буд. 54 а 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Пшонянове, вул. Нижня буд. 21 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Світле, вул. Комунальна буд. 37 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Ставки, вул. Зелена буд. 10 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Каїри, вул. Центральна, буд. 22 
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Одеська обл., Лиманський р-н, с. Кремидівка, вул. Грушевського, буд. 58 а 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Порт, вул. Київська, буд. 33 а 
Одеська обл., Лиманський р-н, смт. Доброслав, вул. Грубника, буд. 27 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Красносілка,  вул. Шкільна, буд. 1 б 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Ониськове, вул. Садова, буд. 25 б 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 6 
Одеська обл., Лиманський р-н, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 86 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Ярошевської, буд. 22 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Іванове, вул. Шевченка, буд. 3 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Сичавка, вул. Каштанова, буд. 33 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Сербка, вул. Визволення, буд. 8 
Одеська обл., Лиманський р-н, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/38-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

 

 61 ФОП Капуцін Юлія Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Булаховського, буд.5-Б, кв.190 
Ідентифікаційний код:   2958917021 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю  

молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Волоська, 20 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2018 № 3008/39-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1841 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

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

територіальних органів Державного казначейства) 

                 Всього: 61 справа 
 

Начальник Управління ліцензування  

та контролю якості надання  

медичної допомоги                                                                    Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондар В.Є. (044) 200 08 17 


