
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я  України 
24.01.2020  № 183 

 
Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

 
 1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Володимира Вінниченка, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   02008388 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
ендокринологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, неврологія, 
офтальмологія, хірургія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Володимира Вінниченка, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 01/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТЕТИК 
Д" 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Петлюри Симона, буд. 19-Б, кв. 69 
Ідентифікаційний код:   43116686 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична 
стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, 
ортодонтія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, рентгенологія; за спеціальностю 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Бровари, вул. Київська, буд. 243 
 Реєстраційне досьє від 20.12.2019 № 01/2012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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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 3 ФОП Остапенко Олександр Григорович 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка,                            
вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 10 Б, кв. 11 
Ідентифікаційний код:   1976411277 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Пирогова, буд. 6 
 Реєстраційне досьє від 16.12.2019 № 02/1612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 4 ФОП Тінатієва Ірина Федорівна 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, просп. Миру, буд. 62 А, кв. 421 
Ідентифікаційний код:   3351314520 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, просп. Богоявленський, буд. 299 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 02/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 
"ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №7" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Космонавтів, буд. 11/13 
Ідентифікаційний код:   05446462 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, дитяча анестезіологія, дитяча гінекологія, клінічна лабораторна 
діагностика, неонатологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, стоматологія, 
терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська 
справа, лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, сестринська справа 
(операційна) 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Варненська, буд. 25/2 
м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 170 
м.Одеса, вул. Космонавтів, буд. 11/13 
 Реєстраційне досьє від 16.12.2019 № 03/1612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 6 ФОП Тінатієв Асхаб Гасанович 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Янтарна, буд. 107 
Ідентифікаційний код:   3099610890 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, просп. Богоявленський, буд. 299 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 03/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 7 ФОП Лисий Олег Степанович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Більче-Золоте 
Ідентифікаційний код:   2054625755 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Більче-Золоте 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 04/1812-М 
 

 8 ФОП Палагенко Олег Григорович 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Садова, буд. 2 кв. 30 
Ідентифікаційний код:   2514110694 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, просп. Миру, буд. 34/2 
 Реєстраційне досьє від 20.12.2019 № 04/2012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВОЛНОВАСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 
Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н, м.Волноваха, вул. Центральна, 
буд. 25 
Ідентифікаційний код:   30355211 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургічна стоматологія, 
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностю молодших 
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спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія, ортопедична 
стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., Волноваський р-н, м.Волноваха, вул. Центральна, буд. 25 
 Реєстраційне досьє від 16.12.2019 № 05/1612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 КРАМАТОРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-
ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 10 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Василя Стуса, буд. 15 
Ідентифікаційний код:   25704831 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча фтизіатрія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Василя Стуса, буд. 15 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 05/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 11 ФОП Горячко Олег Володимирович 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Подільськ, вул. Залізничників, буд. 127Б, кв. 5 
Ідентифікаційний код:   3228114754 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Ніжинська, буд. 50, прим. 2 
 Реєстраційне досьє від 20.12.2019 № 05/2012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 12 ФОП Мазна Катерина Михайлівна 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, смт Муровані 
Курилівці, вул. Тімірязєва, буд. 10 
Ідентифікаційний код:   3345916702 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
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за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с.Вищеольчедаїв, вул. Урожайна,           
буд. 4 
 Реєстраційне досьє від 16.12.2019 № 06/1612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 Фіц Юрій Михайлович 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Нововолинськ, вул. Гагаріна, буд. 5, кв. 27 
Ідентифікаційний код:   3207116119 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю проктологія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Нововолинськ, вул. Нововолинська, буд. 53 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 06/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ГОЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ГОЩАНСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Павлова, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   02000228 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, дерматовенерологія, дієтологія, ендоскопія, ендокринологія, епідеміологія, 
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, 
наркологія, лікувальна фізкультура, неврологія, неонатологія, онкологія, ортопедична 
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна 
анатомія, педіатрія, рентгенологія, ревматологія, стоматологія, терапія, трансфузіологія, 
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, 
хірургія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, психіатрія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, лікувальна 
справа,  акушерська справа,  сестринська справа, лабораторна справа (клініка), 
рентгенологія, сестринська справа (операційна), медична статистика,  санологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Павлова, буд. 1 
Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Незалежності, буд. 82 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 06/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 15 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №5" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 28 
Ідентифікаційний код:   05446449 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, неонатологія, анестезіологія, 
акушерство і гінекологія, дитяча анестезіологія, ультразвукова діагностика, клінічна 
лабораторна діагностика, дитяча гінекологія, клінічна біохімія, дитяча неврологія, терапія; 
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка),  акушерська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 28 
м.Одеса, вул. Троїцька, буд. 39 
м.Одеса, вул. Академічна, буд. 14 
 Реєстраційне досьє від 16.12.2019 № 07/1612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Султановський Микола Олександрович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Генічеський р-н, м.Генічеськ, вул. Курасова, 
буд. 9 А, кв. 61 
Ідентифікаційний код:   2360914151 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Генічеський р-н, м.Генічеськ, просп. Миру, буд. 132-В 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 07/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 Косова Валерія Валеріївна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гордієнківська, буд. 25, кв. 6 
Ідентифікаційний код:   3030110286 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Гіршмана, буд. 17, під'їзд 12, кімн. 175 
 Реєстраційне досьє від 13.12.2019 № 08/1312-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 18 ФОП Борисенко Яна Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Сєдова, буд. 40, кв. 88 
Ідентифікаційний код:   3296519465 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Кривалівська, буд. 65а 
 Реєстраційне досьє від 16.12.2019 № 08/1612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 Василюк Тетяна Зіновіївна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів,  
вул. Помаранчева, буд. 5 
Ідентифікаційний код:   3097202581 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортодонтія, дитяча стоматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія; 
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Української дивізії, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 13.12.2019 № 09/1312-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 20 ФОП Власкіна Юлія Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Кленова, буд. 2-А, кв. 204 
Ідентифікаційний код:   3001917546 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Генуезька, буд. 3-Б, прим. 40 
 Реєстраційне досьє від 16.12.2019 № 09/1612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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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 21 ФОП Дияконович Анатолій Тіберійович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський,                         
просп. Грушевського, буд. 22/1, кв. 16 
Ідентифікаційний код:   2552411752 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Мукша Китайгородська,                       
вул. Матросова, буд. 30 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 09/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 22 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ" РІВНЕНСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Олександрія, вул. Санаторна, 
буд. 3 
Ідентифікаційний код:   26299019 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, неврологія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Олександрія, вул. Санаторна, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 09/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 23 ФОП Грицевич Марта Юріївна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Полунична, буд. 12 
Ідентифікаційний код:   3136205225 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю отоларингологія, дитяча отоларингологія, педіатрія, неврологія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, просп. Чорновола В., буд. 16В, прим. 68-69 
 Реєстраційне досьє від 16.12.2019 № 10/1612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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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 24 ФОП Гавриченко Таїсія Василівна 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. 1905 року, буд. 43, кв. 8 
Ідентифікаційний код:   2300511929 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча неврологія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд. 6/9 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 10/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 "МІСЬКА ЛІКАРНЯ 
СОСНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Червоноград, м.Соснівка, вул. Грушевського, 
буд. 36 
Ідентифікаційний код:   43260585 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, отоларингологія, 
офтальмологія, педіатрія, професійна патологія, рентгенологія, стоматологія, 
терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, хірургія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, 
лабораторна справа (клініка), медична статистика, сестринська справа, стоматологія, 
рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Червоноград, м.Соснівка, вул. Грушевського, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 20.12.2019 № 10/2012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 Мінін Костянтин Сергійович 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Центральна, буд. 30 
Ідентифікаційний код:   2415800476 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Луніна, буд. 4, кв. 6 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 11/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ружичанка,                      
вул. Визволителів, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   02004500 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, 
інфекційні хвороби, терапія, отоларингологія, анестезіологія, торакальна хірургія, 
бактеріологія, епідеміологія, клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія, 
ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія, лабораторна справа 
(гігієна), лабораторна справа (клініка), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с.Осташки, вул. Затишна, буд. 2 
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ружичанка, вул. Визволителів, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 20.12.2019 № 11/2012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 28 ФОП Богуцький Вадим Миколайович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, просп.  
Грушевського, буд. 42, кв. 75 
Ідентифікаційний код:   2682618336 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Матросова, буд. 6а 
 Реєстраційне досьє від 13.12.2019 № 12/1312-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 29 ФОП Даніч Юлія Валеріївна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Деревообробна, буд. 86 
Ідентифікаційний код:   2977807226 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 118/3 
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 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 12/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ 
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ" 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Шкрумеляка, буд. 26 
Ідентифікаційний код:   01111055 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, ендокринологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, 
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика, фізіотерапія, 
хірургія, онкохірургія, ендоскопія, ортопедія і травматологія, неврологія, 
дерматовенерологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, ортопедична 
стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, медична психологія, 
лікувальна фізкультура,  фізична та реабілітаційна медицина,  фізична терапія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
лабораторна справа (клініка), рентгенологія, сестринська справа (операційна), 
ортопедична стоматологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Шкрумеляка, буд. 26 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 12/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 Романчук Вікторія Іванівна 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Лесі 
Українки, буд. 50, кв. 35 
Ідентифікаційний код:   2836113502 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Матросова, буд. 6-а 
 Реєстраційне досьє від 13.12.2019 № 13/1312-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Гаврилович Ірина Зеновіївна 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Лисенка, буд. 65 
Ідентифікаційний код:   3294518868 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Ковель, вул. Лисенка, буд. 65 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 13/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 33 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" 
СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Сміла, вул. Тараса Шевченка, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   01111115 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
дерматовенерологія, ендокринологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, 
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, стоматологія, 
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, 
хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська 
справа,  сестринська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Сміла, вул. Тараса Шевченка, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 13/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 
"ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 
КРОПИВНИЦЬКОГО" 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Габдрахманова, 
буд. 5 
Ідентифікаційний код:   36421504 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
бактеріологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, 
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, 
лікувальна фізкультура, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 
офтальмологія, психотерапія, ревматологія, рентгенологія, терапія, терапевтична 
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стоматологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,  фізична та реабілітаційна 
медицина, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа 
(гігієна),  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, 
рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Попова, буд. 9-Б 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, буд. 134 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд. 25-А 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Габдрахманова, буд. 5 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Короленка, буд. 56 
 Реєстраційне досьє від 20.12.2019 № 13/2012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА 
ХІРУРГІЇ СЕРЦЯ ТА СУДИН" 
Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Долішнє, вул. Багнянська, 
буд. 2 
Ідентифікаційний код:   42125307 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, загальна практика 
- сімейна медицина, судинна хірургія, торакальна хірургія, хірургія, хірургія серця і 
магістральних судин, анестезіологія, терапія, рентгенологія, функціональна діагностика, 
ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Стрий, вул. Симона Петлюри, буд. 72 
 Реєстраційне досьє від 20.12.2019 № 14/2012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 36 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВЛАДЛЕР" 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Ружичанка,                        
вул. Визволителів, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   42514182 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ультразвукова діагностика, 
хірургія, анестезіологія, урологія, судинна хірургія, неврологія, онкохірургія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна) 
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за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с.Ружичанка, вул. Визволителів, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 15/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 37 ФОП Горишняков Дмитро Володимирович 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Гагаріна, буд. 176, корпус 5, кв. 43 
Ідентифікаційний код:   3103516373 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Троїцька, буд. 51, прим. 6 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 15/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 38 ФОП Перетяка Олександр Павлович 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, 
вул. 8 Марта, буд. 28, кв. 20 
Ідентифікаційний код:   3291016136 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю хірургічна стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1Д, прим. 83 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 15/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 Мізинець Наталія Олегівна 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Богоявленська, буд. 14, кв. 62 
Ідентифікаційний код:   3384705883 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча отоларингологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. Степана Бандери, буд. 47 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 16/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 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) 
 

 40 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСА 
МЕДІКАЛ" 
Місцезнаходження: м.Одеса, Обсерваторний провулок, буд. 2/6, офіс 23 
Ідентифікаційний код:   43023906 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика - 
сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, Обсерваторний провулок, буд. 2/6, офіс 23 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 18/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СІМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ МЕДІКУС №1" 
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Живова, буд. 28 
Ідентифікаційний код:   43202759 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою: лікувальна справа,  сестринська справа,  акушерська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Живова, буд. 28 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 19/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 МИКОЛАЇВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-
ІНТЕРНАТ № 7 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Донецька обл., Слов'янський р-н, м. Миколаївка,                          
вул. Сінецького, буд. 15 
Ідентифікаційний код:   21969053 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., Слов'янський р-н, м.Миколаївка, вул. Синецького, буд. 15 
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 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 19/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 43 ФОП Бондарчук Наталія Миколаївна 
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Липова, буд. 23 
Ідентифікаційний код:   2322722123 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Курортна, буд. 4 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 20/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 44 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МІСЬКАКЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Пастера, буд. 5/7 
Ідентифікаційний код:   01999023 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, бактеріологія, вірусологія, дитяча анестезіологія, дитячі інфекційні 
хвороби, дитяча отоларингологія, інфекційні хвороби, клінічна біохімія, клінічна 
лабораторна діагностика, мікробіологія і вірусологія, неврологія, отоларингологія, 
офтальмологія, патологічна анатомія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, 
ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (гігієна), 
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),  сестринська справа, 
медична статистика,  медико-профілактична справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Пастера, буд. 5/7 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 21/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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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 45 ФОП Медведєва Юліана Василівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гарібальді, буд. 4, кімн. 118, 118А 
Ідентифікаційний код:   2966605542 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд. 33 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 21/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 46 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт Великий Бичків,                    
вул. Грушевського, буд. 76 
Ідентифікаційний код:   33583287 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
педіатрія, терапія, ортопедія і травматологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, 
неврологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, клінічна лабораторна 
діагностика, дерматовенерологія, дитяча офтальмологія, стоматологія; за спеціальностю 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, лабораторна справа 
(клініка),  сестринська справа, медична статистика, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт Великий Бичків, вул. Грушевського, буд. 76 
Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт Великий Бичків, вул. Грушевського, буд. 51 
Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт Великий Бичків, вул. Шевченка, буд. 86 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 21/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 Білий Микола Іванович 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 29, 
кв. 45 
Ідентифікаційний код:   2350611239 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю інфекційні хвороби 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 48, каб. 6 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 23/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 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) 
 
 48 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
"ОЛЕШКІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ" 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Олешківський р-н, м. Олешки,                              
вул. Першотравнева, буд. 42 
Ідентифікаційний код:   03191609 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за  
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія; за спеціальностю  
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Олешківський р-н, м.Олешки, вул. Першотравнева, буд. 42 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 23/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 49 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ТОМАКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт Томаківка,                       
вул. Шосейна, буд. 22 
Ідентифікаційний код:   01989450 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, дитяча 
анестезіологія, акушерство і гінекологія, терапія, педіатрія, хірургія, ортопедія і 
травматологія, патологічна анатомія, урологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, 
офтальмологія, дитяча офтальмологія, кардіологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, 
психіатрія, наркологія, фтизіатрія, неврологія, ендоскопія, ультразвукова діагностика, 
рентгенологія, терапевтична стоматологія, стоматологія, клінічна лабораторна 
діагностика, клінічна біохімія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, 
ортопедична стоматологія, рентгенологія, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт Томаківка, вул. Шосейна, буд. 22 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 24/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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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 50 ФОП Газда Руслан Богданович 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Мікльоша К., буд. 15, кв. 20 
Ідентифікаційний код:   3079108194 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Добростани, вул. Т.Шевченка, буд. 68А 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 25/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗАКАРПАТСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Бродлаковича, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   01992147 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, ендокринологія, 
ендоскопія, бактеріологія, клінічна лабораторна діагностика, онкогінекологія, онкологія, 
онкоотоларингологія, онкохірургія, хірургія, патологічна анатомія, променева терапія, 
урологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа 
(патологія),  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, 
рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Бродлаковича, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 26/1912-М 
 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 Прокопенко Любов Іванівна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт Томаківка,                    
вул. Лесі Українки, буд. 39, кв. 9 
Ідентифікаційний код:   2177310422 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт Томаківка, пров. Лікарняний, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 27/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 53 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"ДОКТОР ЦАРУК"" 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, буд. 79 
Ідентифікаційний код:   43149899 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, неонатологія, дитяча 
кардіоревматологія, дитяча гастроентерологія, дитяча пульмонологія, дитяча 
ендокринологія, дитяча гематологія, дитяча неврологія, дитяча неврологія, дитяча 
алергологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча офтальмологія, дитяча гінекологія, дитяча 
урологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 
отоларингологія, дитяча хірургія, дитяча нефрологія, кардіологія, дерматовенерологія, 
акушерство і гінекологія, ендокринологія, неврологія, офтальмологія, отоларингологія, 
генетика медична, терапія, гастроентерологія, ревматологія, хірургія, функціональна 
діагностика, ультразвукова діагностика, дієтологія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, буд. 79 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 27/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Кириловець Вікторія Миколаївна 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе,                     
вул. Червоноармійська, буд. 5, кімн. 414 
Ідентифікаційний код:   3056727149 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю отоларингологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Бориспіль, вул. Лютнева, буд. 5, каб. 9-10 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 27/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 55 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ № 5" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   02000317 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
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анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, 
ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна 
фізкультура, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, наркологія, народна та 
нетрадиційна медицина, неврологія, нефрологія, онкологія, отоларингологія, 
офтальмологія, проктологія, психіатрія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія, 
рентгенологія, рефлексотерапія, судинна хірургія, токсикологія, терапія, ультразвукова 
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, фтизіатрія, хірургія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, 
лабораторна справа (клініка),  акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа 
(операційна), рентгенологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 28/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕШМУН" 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Москаленка Сергія, буд. 13, кв. 12 
Ідентифікаційний код:   42150155 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Котелькова Михайла, буд. 47-А 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 28/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРД 
МЕД" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Андрія Фабра, буд. 15, кв. 3-А 
Ідентифікаційний код:   41886948 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, загальна практика - сімейна медицина, 
кардіологія, ортопедія і травматологія, пульмонологія, проктологія, неврологія, 
ревматологія, терапія, урологія, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна),  акушерська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Батуська, буд. 13 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 29/1712-М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 58 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДІМПУЛЬС-СУМИ" 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Гагаріна, буд. 20, кв. 107 
Ідентифікаційний код:   43133005 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія,  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 29/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Миронюк Анна Василівна 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, смт Ворзель, вул. Садова, буд. 13, кв. 8 
Ідентифікаційний код:   3141613480 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, 
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Буча, вул. Гмирі Бориса, буд. 8-а, нежитлове приміщення №  
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 29/1912-М 
 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Макогон Марія Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, шосе Донецьке, буд. 104, кв. 41 
Ідентифікаційний код:   3238405328 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Центральна, буд. 69, прим. 21 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 30/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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 Панченко Наталія Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Леся Сердюка, буд. 28, кв. 9 
Ідентифікаційний код:   2798719825 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд. 33 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 30/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 62 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2 ІМ. СВЯТОЇ 
АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО" 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 
буд. 1 
Ідентифікаційний код:   41479315 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, нефрологія, 
хірургія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа 
(операційна), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 30/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 63 ФОП Ісаков Артем Юрійович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Затишна, буд. 25, кв. 39 
Ідентифікаційний код:   3246120339 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Бериславський р-н, м.Берислав, вул. Першого травня, буд.  
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 31/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 64 ФОП Коваль Віталій Михайлович 
Місцезнаходження: Київська обл., Броварський р-н, смт Велика Димерка,                         
вул. Чапаєва, буд. 45 
Ідентифікаційний код:   3270712953 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Броварський р-н, с.Погреби, вул. Єдності, буд. 57 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 31/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 65 ФОП Суботкевич Дар'я Валеріївна 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Ініціативна, буд. 34 
Ідентифікаційний код:   3159003168 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальностю 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Громова, буд. 4, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 31/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 66 ФОП Беленчук Ярослав Михайлович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Володимирець,                        
вул. Аеродромівська, буд. 46 
Ідентифікаційний код:   3057716194 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с.Кідри, вул. Шкільна, буд. 33а 
 Реєстраційне досьє від 17.12.2019 № 32/1712-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
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здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 67 ФОП Романюк Наталія Володимирівна 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне, вул. Чорновола, 
буд. 7 
Ідентифікаційний код:   3049906588 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Полонський р-н, м.Полонне, вул. Шевченка, буд. 14а 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 32/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 68 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОХТИРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ "ОХТИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА  
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Охтирка, вул. Петропавлівська, буд. 15 
Ідентифікаційний код:   02007472 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, бактеріологія, гематологія, генетика медична, дерматовенерологія, дитяча 
гінекологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, 
дитяча психіатрія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, 
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна 
імунологія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних станів, 
наркологія, неврологія, неонатологія, нефрологія, ортопедія і травматологія, 
отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, пульмонологія, 
рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, 
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (гігієна), 
лабораторна справа (патологія), лікувальна справа, медична статистика, рентгенологія,  
сестринська справа, сестринська справа (операційна) 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 34/1912-М 
 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 69 ФОП Леонтьєва Світлана Валентинівна 
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Лавреньова, буд. 17, кв. 51 
Ідентифікаційний код:   2990303367 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю нейрохірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою:  сестринська справа 
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за місцем провадження діяльності 
м.Херсон, вул. Університетська, буд. 22 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 35/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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) 
 

 70 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
БУДИНОК ДИТИНИ" 
Місцезнаходження: Сумська обл., Краснопільський р-н, смт Краснопілля,                            
вул. Мезенівська, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   14024470 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча неврологія, педіатрія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Г.Кондратьєва, буд. 158 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 36/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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) 
 

 71 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОМО 
МЕДІКА" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 9-В, офіс 1 
Ідентифікаційний код:   43272962 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, урологія, ультразвукова 
діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа,  акушерська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 9-В, офіс 1 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 36/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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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 72 ФОП Казаковцева Наталія Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 49/1, кв. 9 
Ідентифікаційний код:   2788519622 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою: рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, просп. Миру, буд. 34/2 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 37/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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) 
 

 73 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Дача Ковалевського, буд. 81 
Ідентифікаційний код:   32190584 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча алергологія, дитяча 
анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, 
дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча 
отоларингологія, дитяча пульмонологія, ендоскопія, епідеміологія, клінічна лабораторна 
діагностика, неонатологія, педіатрія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, 
фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), 
медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Дача Ковалевського, буд. 81 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 37/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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) 
 

 74 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ ІМЕНІ З.Й.КРАСОВИЦЬКОГО" 
Місцезнаходження: Сумська обл., Краснопільський р-н, смт Краснопілля,                          
вул. Бєлгородська, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   14011007 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, 
гастроентерологія, ендоскопія, епідеміологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна 
лабораторна діагностика, неврологія, психотерапія, ультразвукова діагностика; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),  
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сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 15 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 38/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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) 
 

 75 ФОП Варварюк Станіслав Віталійович 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Хотинський р-н, м. Хотин,                                             
вул. Б.Хмельницького, буд. 31, кв. 2 
Ідентифікаційний код:   3473613613 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Хотинський р-н, м.Хотин, вул. Шевченка, буд. 59 "П" 
 Реєстраційне досьє від 18.12.2019 № 39/1812-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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) 
 

 76 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ХОДОРКІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Ходорків,                              
вул Слобода, буд. 102 
Ідентифікаційний код:   03188493 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, терапія, 
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., Попільнянський р-н, с.Ходорків, вул. Слобода, буд. 102 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 41/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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) 
 

 77 ФОП Збержевський Юрій Іванович 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Робітниче селище, буд. 14 
Ідентифікаційний код:   3258804355 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
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спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Кам'янка, вул. Головна, буд. 154 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 42/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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) 
 

 78 ФОП Радченко Ярослав Андрійович 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, бульвар Краматорський, буд. 10, 
кв. 44 
Ідентифікаційний код:   3302800679 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Соціалістична, буд. 69 
 Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 43/1912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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) 

 
 79 МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА 
МЕДИЧНА ДОПОМОГА" 
Місцезнаходження: м.Київ, пр-т Перемоги, буд.56 
Ідентифікаційний код:   37730049 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа (невідкладні стани) 
за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця-Луганська (контрольно-
пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця-Луганська") 

Реєстраційне досьє від 20.12.2019 № 03/2012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів 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: 79 справ 
Начальник Управління ліцензування 
та контролю якості надання 
медичної допомоги                                                            Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ 
Бондар В.Є. 200 08 17 


