
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

    Київ 

19.07.2018 № 1335

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» (у редакції наказу  Міністерства охорони
здоров’я України від 07 листопада 2016 року № 1179) та від 31 серпня 2012
року  №  677  «Про  затвердження  Положення  про  Ліцензійну  комісію
МОЗ України» 

НАКАЗУЮ:

1. Видати  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з
медичної практики 75 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.

2. Відмовити  у  видачі  ліцензій  на  провадження  господарської
діяльності  з медичної практики 25 здобувачам  ліцензій згідно з переліком,
що додається.

3. Анулювати  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з
медичної практики 26 ліцензіатів згідно з переліком, що додається.

4. Залучити  до  ліцензійних  справ  повідомлення  32  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  11
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 № 27 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
від 19 липня 2018 року.

В.о. Міністра У. СУПРУН
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наказ Міністерства 
 охорони здоров'я  України 
 19.07.2018  № 1335 
 

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

діяльності з медичної практики 

 1 ФОП Сагайдак Яна Володимирівна 
Місцезнаходження: Луганська обл., Кремінський р-н, село Варварівка, вул.Цябієва, 
буд.7 
Ідентифікаційний код:   2963507624 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Кремінський р-н, с.Варварівка, вул. Шкільна, буд. 22 
 Реєстраційне досьє від 06.07.2018 № 01/0607-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 ФОП Яковлєв Олександр Юрійович 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, провулок Давида Гурамішвілі, 
буд.4, кв.8 
Ідентифікаційний код:   2960717978 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю кардіологія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Лесі Українки, буд. 27 
 Реєстраційне досьє від 09.07.2018 № 01/0907-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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 3 ФОП Мамрич Віктор Володимирович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, вул.Мічуріна, буд.3 
Ідентифікаційний код:   3091115177 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, вул. Конституції, буд. 2, кв. 1 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 01/1107-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) 
 
 4 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, м.Українка, вул.Київська, буд.1 
Ідентифікаційний код:   37910005 
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, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Красне-1, вул. Юності, 39 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Долина, вул. Миру, 6 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Жуківці, вул. Гагаріна, 4 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Перше Травня, вул. П.Гудима, 14 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Красна Слобідка, вул. І.Ф. Кабанця, 4 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. Шевченка, 1 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Германівка, вул. Б. Хмельницького, 15 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Нещерів, вул. Преображенського, 4-А 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Халеп'я, вул. Вознесенська, 102 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Щербанівка, вул. Шевченка, 32 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Макарів, вул. Кабанця, 4 
Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Лісна, 2 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Деремезна, вул. Приозерна, 1 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Верем'я, вул. Каштанова, 18 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Дерев'яна, вул. Шкільна, 16 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Степок, вул. Яблунева, 1 
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Київська обл., Обухівський р-н, с. Мала Вільшанка, вул. Шевченка, 1-В 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, вул. Васильківська, 39 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Перегонівка, вул. Воїнів, 39 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Витачів, вул. П. Осоченка, 4 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Кулі, пл. Вишнева, 22 
Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Київська, 1 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Трипілля, вул. Шевченка, 41 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Семенівка, пл. Слави, 4 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Матяшівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 77 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Гусачівка, вул. Перемоги, 7 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Креничі, вул. Центральна, 2 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Старі Безрадичі, вул. Київська, 1 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Копачів, вул. Центральна, 34 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 01/1207-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) 
 
 5 ФОП Громова Світлана Іванівна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Героїв Крут, буд.1, кв.25 
Ідентифікаційний код:   2470400263 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична 
стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 09.07.2018 № 02/0907-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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 6 ФОП Левчук Віталій Васильович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н, м.Костопіль, вул. Василя 
Стуса, буд. 23, кв. 6 
Серія та номер паспорта:   СР241665 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Костопільський р-н, м.Костопіль, вул. Д.Галицького, буд. 10 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 02/1107-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) 
 
 7 ФОП Романюк Лідія Юріївна 
Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, село Піски, вул.Козацька, буд.56 
Ідентифікаційний код:   2434708943 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Горохівський р-н, м.Берестечко, вул. Незалежності, буд. 79 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 02/1207-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 ПІДПРИЄМСТВО "КОДИМСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 
КОДИМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Одеська обл., Кодимський р-н, м. Кодима, вул. Кривенцова, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   38522082 
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 
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за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Шершненці, вул. Пушкіна, буд. 4 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Мала Слобідка, вул. Маліхова, буд. 32 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Грабове, вул. Громазюка, буд. 21 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Петрівка, вул. Озерна, буд. 50 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Стримба, вул. Лесі Українки, буд. 23 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Олександрівка, вул. Лесі Українки, буд. 9 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Кирилівка, вул. Центральна, буд. 5 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Загнітків, вул. Партизанська, буд. 22 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Тимків, вул. Центральна, буд. 4 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Будеї, вул. Лікарняна, буд. 8 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Лабушне, вул. Центральна, буд. 35 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Лисогірка, вул. Ілініцького, буд. 42 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Федорівка, вул. Братів Урсолів, буд. 3 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Круті, вул. Центральна, буд. 1 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Семенівка, вул. Центральна, буд. 4 
Одеська обл., Кодимський р-н, с. Серби, провулок Шкільний, буд. 9 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Баштанків, вул. Перемоги, буд. 4 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Олексіївка, вул. Бориса Колісника, буд. 43 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Сергіївка, вул. Пташенчук, буд. 5 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Смолянка, вул. Центральна, буд. 12 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Писарівка, вул. Перемоги, буд. 41 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Івашків, вул. Шевченко, буд. 15 
Одеська обл., Кодимський р-н, с.Пиріжна, вул. Шевченка, буд. 25а 
Одеська обл., Кодимський р-н, м.Кодима, вул. Кривенцова, буд. 1 
Одеська обл., Кодимський р-н, смт Слобідка, вул. Кооперативна, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 03/1007-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" 
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул.Драгоманова, буд.7 
Ідентифікаційний код:   33982673 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія, педіатрія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні 
хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, ортопедія і 
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травматологія, отоларингологія, офтальмологія, пульмонологія, рентгенологія, ультразвукова 
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, медицина 
невідкладних станів; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: 
лікувальна справа,  сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, 
рентгенологія,  санологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. В.Чорновола, буд. 72 
м.Рівне, вул. Драгоманова, буд. 7 
м.Рівне, вул. М.Карнаухова, буд. 25а 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 03/1107-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) 
 10 ФОП Ящук Петро Володимирович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Білогір'я, вул. Тітова,  
буд. 10 
Ідентифікаційний код:   2904416597 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія, загальна практика - сімейна медицина, дерматовенерологія, 
наркологія, психіатрія, офтальмологія, функціональна діагностика, кардіологія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Озерна, буд. 6/2А, прим. 4а 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 04/1007-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 ПІДПРИЄМСТВО "ДЕЛЯТИНСЬКИЙ 
НЕКОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" ДЕЛЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Делятин,  
вул.Січових Стрільців, буд.3 
Ідентифікаційний код:   42096899 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
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медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Делятин, вул. Січових Стрільців, 
буд. 3 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с.Чорні Ослави, вул. Центр, 1  
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с.Чорний Потік, вул. Б.Хмельницького, 
388 (д) 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Делятин, вул. Любіжня, буд. 129 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с.Заріччя, вул. Незалежності, буд. 56 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 04/1107-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) 
 
 12 ФОП Лебедєва Ольга Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Преображенська, буд. 14А, кв. 12 
Ідентифікаційний код:   3085701507 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю психіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Чернігів, просп. Миру, буд. 44 

Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 04/1207-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 Гриценюк Іван Іванович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Володимирецький р-н, село Стара Рафалівка, вул. 
Шевченка, буд. 22 
Ідентифікаційний код:   СР182399 
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 
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с.Стара Рафалівка, вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 17 



 8 

 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 05/1007-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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ" ВОВЧАНСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Харківська обл., Вовчанський р-н, м.Вовчанськ, вул.Шевченка, 
буд.24 
Ідентифікаційний код:   38565550 
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, лікувальна справа, медична статистика 

за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Різникове, вул. Бєловодського, 12 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Лозове, вул. Шевченко, 1 
Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 14 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Гонтарівка, вул. Дмитрівська, 100 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Лиман, вул. Молодіжна, 7 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Миколаївка, вул. Поштова, 68А 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Землянки, вул. Центральна, 255 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Мала Вовча, вул. Центральна, 128В 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Молодіжна, 26 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Бугаївка, вул. Перемоги, 14а 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Волохівка, вул. Набережна, 3 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Шестаково, вул. Шкирівка, 296/А 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Вовчанські Хутори, вул. Миру, 1а 
Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Білий Колодязь, вул. Набережна, 3 
Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Вільча, вул. Харківська, 49 А 
Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Старий Салтів, вул. Лісна, 23 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Кирилівка, вул. Центральна, 6/7 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Бакшеївка, вул. Ватутіна, 23 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Благодатне, вул. Хлібороба, 17 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Василівка, вул. Шевченко, 37 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Верхній Салтів, вул. Дачна, 62Б 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Хотімля, вул. Єсеніна, 7/1 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Нестерне, вул. Центральна, 34 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Юрченкове, вул. Центральна, 29А 
Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Шевченка, 24 
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Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Молодова, вул. Дружби, 9А/2 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Гатище, вул. Центральна, 37 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Плетенівка, вул. Зінченко, 2/5 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Графське, вул. Перемоги, 115 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Огірцеве, вул. Центральна, 80 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Зарічне, вул. Озерна, 1 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Покаляне, вул. Польова, 10 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Лосівка, вул. Центральна, 49А 
Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Шевченка, 28 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Охримівка, вул. Центральна, 56в 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Пільна, вул. Шкільна, 2А 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Тихе, вул. Садова, 5/1 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Петропалівка, вул. Миру, 63 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Москалівка, вул. Садова, 16/1 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Котівка, вул. Миру, 1 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Томахівка, вул. Перемоги, 17 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Стариця, вул. Спартака, 440а 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Іванівка, вул. Центральна, 42 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Симинівка, вул. Хлібороба, 39 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Шевченкове Перше, вул. Колгоспна, 16б 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Захарівка, вул. Перемоги, 58 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Рубіжне, вул. Зарічна, 1а 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 05/1107-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) 
 15 ФОП Тимко Віта Петрівна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Грушевського, буд. 8 
Ідентифікаційний код:   2518113548 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неонатологія, ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Шаян, буд. 13 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 05/1207-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 
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рахунки територіальних органів Державного казначейства) 
 16 ФОП Проданюк Вікторія Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, буд.77Б, корпус 1, кв.29 
Номер паспорта:   N001935093 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, дитяча стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Ентузіастів, буд. 5А 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 06/1007-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 Власик Марія Василівна 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул.Буковинська, буд.5, кв.77 
Ідентифікаційний код:   2561822006 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. Поштова, буд.11 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 06/1207-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) 
 
 18 ФОП Мотруніч Ігор Іванович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Березнівський р-н, м.Березне, вул. Ціолковського, 
буд.22Б, кв.10 
Ідентифікаційний код:   2342121751 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Березнівський р-н, м.Березне, вул. Миколи Буховича, 11 
 Реєстраційне досьє від 06.07.2018 № 0607/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 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) 
 19 ФОП Гайдай Валентин Олексійович 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Коврай, вул. Гайдара,  
буд. 7 
Ідентифікаційний код:   1898410974 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю психотерапія 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 32 
 Реєстраційне досьє від 06.07.2018 № 0607/04-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) 
 
 20 ФОП Гордієнко Лариса В'ячеславівна 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка, 
вул.Сагайдачного, буд.4 
Ідентифікаційний код:   2898104700 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., Корюківський р-н, вул. Шевченка, буд. 101, каб. №100 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 07/1007-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 БЕЗДРИЦЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ С.БЕЗДРИК" 
Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, село Бездрик, вул.Зарічна, буд.6 
Ідентифікаційний код:   41072553 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, 
сестринська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Сумський р-н, с.Бездрик, вул. Зарічна, буд. 6 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 07/1107-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 БЕЗДРИЦЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ С.ТОКАРІ" 
Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, село Токарі, вул.Шкільна, 1Б 
Ідентифікаційний код:   41072589 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною 
здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 
лікувальна справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Сумський р-н, село Токарі, вул. Шкільна, буд. 1Б 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 08/1007-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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА 
"ІКАРУС" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул.Сіриківська, буд.12 
Ідентифікаційний код:   23761121 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Сіриківська, буд. 12 

Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 08/1107-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 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) 
 
 24 ФОП Михайлова Олена Вікторівна 
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н, м.Балаклія, вул.Родинна, 
буд.15 
Ідентифікаційний код:   2900422868 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, провулок 3-й Рудниковий, буд. 6 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 09/1107-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 ФОП Іванова Ірина Євгенівна 
Місцезнаходження: м.Суми, вул.Харківська, буд.1, корпус 1, кв.87 
Ідентифікаційний код:   3034208384 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Харківська, буд. 1/1, кв. 87 
 Реєстраційне досьє від 09.07.2018 № 0907/02-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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 26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ВАТУТІНЕ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Ватутіне, вул. Чайковського, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   36771482 
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, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Ватутіне, вул. Чайковського, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 10/1207-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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ 
ЦЕНТР ТОТАЛ ДЕНТАЛ" 
Місцезнаходження: м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд.8, корпус 6 
Ідентифікаційний код:   41025152 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична 
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 8, корпус 6, літера А 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 1007/01-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) 
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 28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5" КРИВОРІЗЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   37861807 
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 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вернадського, 141а 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Тбіліська, 14 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Криворіжсталі, 2 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Степана Тільгі, 71б 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Колійна, 26 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Мухіної, 2 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Святогеоргіївська, 8а 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 1007/02-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) 
 
 29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ М.БАХМУТА" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Бахмут, вул.О.Сибірцева, буд.15 
Ідентифікаційний код:   37868949 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія, педіатрія, рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою: лікувальна справа (невідкладні стани),  санологія,  сестринська справа, 
медична статистика, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 54 
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Чайковського, буд. 28 
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Оборони, буд. 42 
Донецька обл., м.Бахмут, вул. О.Сибірцева, буд. 15 
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Горького, буд. 47 
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Глинки, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 1007/03-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) 
 
 30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО"КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Павлова, буд.16 
Ідентифікаційний код:   05385571 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча пульмонологія, 
дитяча нефрологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча неврологія, дитяча 
ендокринологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, дитяча отоларингологія, дитяча 
офтальмологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча алергологія, дитяча імунологія, дитяча 
анестезіологія, дитяча стоматологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча гінекологія, 
генетика медична, лікувальна фізкультура, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, 
функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, ендоскопія, підліткова терапія, 
дитяча кардіоревматологія, фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою: лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, сестринська справа 
(операційна), медична статистика, рентгенологія,  санологія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Академіка Маслова, буд. 13/9 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд, 9 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Павлова, буд. 16 
Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Лесі Українки, буд. 80 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 1007/05-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) 
 

 31 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
УКРАЇНИ" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Кіма, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   38531102 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю бактеріологія, вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 
гігієна праці, гігієна харчування, гігієна дітей та підлітків, комунальна гігієна, загальна 
гігієна, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, лабораторні 
дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, радіаційна гігієна, організація і 
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управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Торецьк, вул. Треста, буд. 8 
Донецька обл., Мар'їнський р-н, м.Курахове, вул. Мечникова, буд. 14 
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Сибірцева, буд. 130 
Донецька обл., Волноваський р-н, м.Волноваха, провулок Енергетичний, буд. 3 
Донецька обл., м.Добропілля, вул. Московська, буд. 41 
Донецька обл., м.Дружківка, вул. Енгельса, буд. 76 
Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 17 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Аероклубна, буд. 2 
Донецька обл., м.Покровськ, вул. Поштова, буд. 15 
Донецька обл., м.Маріуполь, Жовтневий р-н, вул. Бахчіванджи, буд. 57 
Донецька обл., Мар'їнський р-н, м.Мар'їнка, просп. Дружби, буд. 22 
Донецька обл., м.Красногорівка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 16а 
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, смт Велика Новосілка, вул. Центральна, 
буд. 54 
Донецька обл., м.Селидове, вул. Берегова, буд. 123 
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Свободи, буд. 12 
Донецька обл., Нікольський р-н, смт Нікольське, вул. Ярослава Мудрого, буд. 115 
Донецька обл., Мангушський р-н, смт Мангуш, вул. Спортивна, буд. 52 
Донецька обл., м.Лиман, вул. Миру, буд. 17 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 1007/06-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) 
 
 32 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-
МЕД24" 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Гатне,  
провулок Шевченка, буд. 9 
Ідентифікаційний код:   41692444 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, наркологія, психіатрія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, проспект Науки, буд. 54-Б 
 Реєстраційне досьє від 10.07.2018 № 1007/07-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 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) 
 
 33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕХНОБІОНІКА" 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Дальницька, буд. 25, корпус 2 
Ідентифікаційний код:   41601462 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча ортопедія і травматологія, 
ортопедія і травматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, просп. Шевченка, буд. 4Б, офіс №3 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 11/1107-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 ФОП Карпінський Микола Анатолійович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м.Деражня, вул. Ів.Франка, 
буд.77 
Ідентифікаційний код:   2904005634 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою: стоматологія 
 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м.Деражня, вул. Миру, буд. 40/1 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 11/1207-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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 35 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, село Миколаївка, 
вул.Шкільна, буд.9 
Ідентифікаційний код:   42069777 
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), лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с.Катеринівка, вул. Шахтарська, буд. 18 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с.Петрівка, вул. Центральна, буд. 19/3 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с.Миколаївка, вул. Свободна, буд. 94 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с.Миколаївка, провулок Водний, буд. 2 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с.Миколаївка, вул. Шкільна, буд. 9 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, селище Васильківське, вул. Молодіжна, 
буд. 11/2 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с.Маломиколаївка, вул. Будинського, 
буд. 26 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 1107/03-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) 
 
 36 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ Б'ЮТІ 
КЛІНІК" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул.Воздвиженська, буд.42, офіс 2 
Ідентифікаційний код:   42178165 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, терапія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Воздвиженська, буд. 42, офіс 2 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 1107/08-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 
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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 Самофал Юлія Євгеніївна 
Місцезнаходження: м.Київ, ул. Щербакова, буд. 37, кв. 101 
Ідентифікаційний код:   3213707346 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Данченка Сергія, буд. 16, прим. 46 
 Реєстраційне досьє від 11.07.2018 № 12/1107-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 ФОП Стрижак Наталія Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Льва Толстого, буд.39, кв.24 
Ідентифікаційний код:   2916119427 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Коперніка, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 12/1207-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) 
 
 39 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул.Подільська, буд.54 
Ідентифікаційний код:   40887956 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною 
здоров'я, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
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сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. проспект Миру, 61 
м.Хмельницький, вул. Курчатова, 1 
м.Хмельницький, вул. Залізняка, 34/1 
м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 30 
м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, 76 
м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 4 
м.Хмельницький, вул. Філатова, 4 
м.Хмельницький, вул. Подільська, 171/1 
м.Хмельницький, вул. Подільська, 54 
м.Хмельницький, вул.Залізняка, 14 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/01-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) 
 
 40 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул.Маршала Гречка, буд.12 
Ідентифікаційний код:   40888750 
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 
м.Хмельницький, вул. Повстанська, 36 
м.Хмельницький, вул. Інститутська, 6в 
м.Хмельницький, вул. Молодіжна, 9 
м.Хмельницький, вул. Ранкова, 1 
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, вул. Волочинська, 6 
м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, 257/1 
м.Хмельницький, вул. Майборського, 16 
м.Хмельницький, вул. Карбишева, 1/1 
м.Хмельницький, вул. Маршала Гречка, 12 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 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) 
 
 41 БОРОДЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ З 
ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ 
Місцезнаходження: Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Ветеранів, 
буд. 1 
Ідентифікаційний код:   02770104 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, терапія, неврологія, 
ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Ветеранів, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/04-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) 
 
 42 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МОЛОЧАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" ТОКМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Токмацький р-н, м.Молочанськ, вул.Шевченка, 
буд.45 
Ідентифікаційний код:   38918010 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, педіатрія, терапія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, лікувальна справа, лікувальна 
справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Рибалівка, вул. Шкільна, буд. 21 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Долина, вул. Центральна, буд. 61Б 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Благодатне, вул. Зарічна, буд. 30 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Мирне, вул. Миру, бул. 47А 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Роботіно, вул. Миру, буд. 25 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Нове, вул. Центральна, буд. 10 А 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Новогорівка, вул. Янишева, буд. 49 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Новопрокопівка, вул. Щаслива, буд. 4 
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Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Балки, вул. Миру, буд. 85А 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Таврія, вул. Таврійська, буд. 22А 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Розкішне, вул. Степова, буд. 56 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Олександрівська, буд. 5 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Новомиколаївка, вул. Вишнева, буд. 81А 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Виноградне, вул. Гришина, буд. 53 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Ударнік, вул. Зелена, буд. 56 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Зелений гай, вул. Зеленогаївська, буд. 44А 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Кутузівка, вул. Вишнева, буд. 29 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Курушани, вул. Урожайна, буд. 75А 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Покровське, вул. Котляревського, буд. 37Б 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Чистопілля, вул. Нова, буд. 3 А 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Червона Гірка, вул. Покровська, буд. 68 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Заможне, вул. Миру, буд. 34А 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Козолугівка, вул. Першотравнева, буд. 19 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Солодка Балка, вул. Садова, буд. 26 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Кохане, вул. Червона, буд. 91 
Запорізька обл., Токмацький р-н, м. Молочанськ, вул. Шевченка, буд. 45 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 4 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Веселе, вул. Центральна, буд. 5 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Лагідне, вул. Мостова, буд. 10 

Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/05-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) 
 
 43 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" СУМСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Суми, вул.Привокзальна, буд.31 
Ідентифікаційний код:   42204729 
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 
м.Суми, вул. Паркова, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/06-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 



 24 

код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на 
рахунки територіальних органів Державного казначейства) 
 
 44 ФОП Серебро Катерина Юріївна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул.Червонозоряна, буд.87 
Ідентифікаційний код:   3223400629 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, просп. Героїв, буд. 12, прим. 525 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/07-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) 
 
 45 ФОП Шаповал Антоніна Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул.Доблесна, буд.282 
Ідентифікаційний код:   3075715760 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, акушерство і гінекологія, ортопедія і 
травматологія, ультразвукова діагностика, хірургія, педіатрія, ендокринологія, 
гастроентерологія, кардіологія, генетика медична; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 18 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/09-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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 46 ФОП Нечаєва Світлана Євгенівна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, пр-т Калініна, 21, кв. 19 
Ідентифікаційний код:   2290520588 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 18 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/11-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) 
 

 47 ФОП Миколенко Галина Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Малиновського, буд. 13, кв. 266 
Ідентифікаційний код:   2882806123 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія, ортопедія і травматологія, лікувальна фізкультура 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/12-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 "КЛІНІКА 
КАДИРОВА" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5-А 
Ідентифікаційний код:   34092288 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, анестезіологія, 
наркологія, психіатрія, неврологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5-А 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/13-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) 
 
 49 ФОП Гуреля Вікторія Вікторівна 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, вул. Європейська, буд.96, кв.85 
Ідентифікаційний код:   3099109706 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Умань, вул. Європейська, буд. 53 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/14-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) 
 
 50 ФОП Титаренко Денис Анатолійович 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул.Київська, буд.228-А, кв.46 
Ідентифікаційний код:   2974923552 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, стоматологія, ортодонтія, 
ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Броварський р-н, м.Бровари, вул. Єдності, буд. 2-П 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/15-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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 51 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КАЛИТЯНСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Київська обл., Броварський р-н, село Семиполки, вул.Миру, буд.11 
Ідентифікаційний код:   41431865 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа,  акушерська справа, лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Броварський р-н, смт Калита, вул.Миру, 53 
Київська обл., Броварський р-н, с.Мокрець, вул.Центральна, 30а 
Київська обл., Броварський р-н, с.Заворичі, вул.Кооперативна, 1 
Київська обл., Броварський р-н, с.Семиполки, вул.Остерське шосе, 32 
Київська обл., Броварський р-н, с.Бервиця, вул.Івана Франка, 2в 
Київська обл., Броварський р-н, с.Опанасів, вул.Калинова, 21 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/16-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) 
 
 52 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРЕЗАНСЬКА 
МІСЬКА ЛІКАРНЯ БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Березань, вул.Михайлівська, буд.50 
Ідентифікаційний код:   01994758 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, 
ендоскопія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, 
неонатологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і 
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, 
рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фтизіатрія, 
функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою: лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка),  акушерська 
справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, 
рентгенологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Березань, вул. Михайлівська, буд. 50 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/17-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" ВЕСЕЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул.Горького, 
буд.2А/3 
Ідентифікаційний код:   40214913 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа,  акушерська справа, лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., Веселівський р-н, село Озерне, вул. 40 років Перемоги, буд. 55, 
приміщення 2 
Запорізька обл., Веселівський р-н, село Новоолександрівка, провулок Шкільний,  
буд. 16 
Запорізька обл., Веселівський р-н, село Єлизаветівка, вул. Культурна, буд. 20/2 
Запорізька обл., Веселівський р-н, село Широке, вул. Центральна, буд. 50 
Запорізька обл., Веселівський р-н, село Мала Михайлівка, вул. Зелена, буд. 20 
Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Незалежності України, буд. 20А 
Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Чкалова, буд. 2, приміщення 16 
Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Молодіжна, буд. 3, приміщення 7 
Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Горького, буд. 2А/3 
Запорізька обл., Веселівський р-н, село Ясна Поляна, вул. Польова, буд. 24А 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/18-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 
"КОЧУБЕЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Високопільський р-н, село Кочубеївка,  
вул.Менонітська, буд.120 
Ідентифікаційний код:   40204198 
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, лікувальна справа, медична статистика 
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за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Високопільський р-н, с.Пригір'я, вул. 40 років Перемоги, 18 
Херсонська обл., Високопільський р-н, с.Свободне, вул.Бахоніна, 40 
Херсонська обл., Високопільський р-н, с.Кочубеївка, вул.Менонітська, 120 
Херсонська обл., Високопільський р-н, с.Орлове, вул. Івана Богуна, 65А 
Херсонська обл., Високопільський р-н, с.Заградівка, вул.Центральна, 39 
Херсонська обл., Високопільський р-н, с.Наталине, вул.Інгулєцька, 23 
Херсонська обл., Високопільський р-н, с.Нова Шестірня, вул.Весняна, 37 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/19-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) 
 
 55 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАСТІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ "ФАСТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Фастів, вул.Льва Толстого, буд.28 
Ідентифікаційний код:   38036489 
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, медична статистика,  акушерська справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Ярошівка, вул. Садова, 5 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Мотовилівка, вул. Шкільна, 4 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Великі Гуляки, вул. Шкільна, 11 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Бортники, вул. Незалежності, 63А 
Київська обл., Фастівський р-н, смт Борова, вул. Театральна, 5 
Київська обл., м.Фастів, вул. Льва Толстого, 28 
Київська обл., Фастівський р-н, смт Кожанка, вул. Шевченка, 6 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Яхни, вул. Центральна, 2А 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Мала Снітинка, вул. Гагаріна, 134 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Офірна, вул. Набережна, 56 
Київська обл., м.Фастів, вул. І.Ступака, 11 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівка, вул. Шевченка, 61 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Королівка, вул. Триліська, 17 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Клехівка, вул. Мічуріна, 13/2 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Софіївка, вул. Яхнянська, 8 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Кощіївка, вул. Савченко, 52 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Скригалівка, вул. Шкільна, 5 
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Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, вул. Центральна, 58 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Степове, вул. Пастернака, 4 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Центральна, 8 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Кищенці, вул. Островського, 11Б 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Оленівка, вул. Святкова, 4 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Паляниченці, вул. Лесі Українки, 9А 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Малополовецьке, вул. Паркова, 4А 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Півні, вул. Миру, 3 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Пришивальня, вул. Садова, 1 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Фастівець, вул. Дружби, 60 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Триліси, вул. Декабристів, 2 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Томашівка, вул. Лесі Українки, 12А 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Лесі Українки, 9 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, вул. Шкільна, 2А 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Дідівщина, вул. Ломоносова, 28 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Деминівка, вул. Івана Франка, 1 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Гвардійське, вул. Волинська, 6 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Волиця, вул. Гагаріна, 20 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Вишняки, вул. Тітова, 7 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Веприк, вул. Миру, 1 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Червоне, вул. Фастівська, 2 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Пилипівка, вул. Святомихайлівська, 35 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/20-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 НЕКОМЕРЦІЙНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АМБУЛАТОРІЯ, ГРУПОВА ПРАКТИКА СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, м.Скалат,  
вул. Л.Українки, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   41980178 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, стоматологія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика, педіатрія, 
наркологія, терапія, неврологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа, лабораторна справа 
(клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Остап'є, вул. Зацерква, 1 
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Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Новосілка, вул. Колгоспна, 19А 
Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Колодіївка, вул. Центральна, 22А 
Тернопільська обл., Підволочиський р-н, м.Скалат, вул. Л.Українки, 3 
Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Старий Скалат, вул. Т.Шевченка, 34 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/21-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) 
 
 57 ФОП Галт Володимир Олександрович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Борщівський р-н, м.Борщів,  
вул.Котляревського, буд.11 
Ідентифікаційний код:   2517006097 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Борщівський р-н, м.Борщів, вул. Степана Бандери, буд. 108 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/22-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) 
 

 58 ФОП Журавльов Владислав Владиславович 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Свободи,              
буд. 63 
Ідентифікаційний код:   2662619450 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Шевченко, буд. 236 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/23-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) 
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 59 ФОП Лизак Олена Павлівна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул.Ромашкова, буд.10А, кв.44 
Ідентифікаційний код:   3310203282 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт Щирець, вул. Княжа, буд. 1є 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/25-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) 
 
 60 ФОП Петрюк Адела Георгіївна 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Карапчів 
Ідентифікаційний код:   2928026985 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Йорданешти, вул. Головна, буд. 62-Б 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/26-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) 
 
 61 ФОП Рашевський Олександр Олексійович 
Місцезнаходження: Донецька обл., Покровський р-н, село Маринівка,  
вул.  Центральна, буд. 83 
Ідентифікаційний код:   2530709797 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю офтальмологія, гастроентерологія, педіатрія, стоматологія, акушерство і 
гінекологія, кардіологія, неврологія, отоларингологія, ультразвукова діагностика; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Селидове, вул. Сонячна, буд. 17 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/28-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) 
 
 62 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОЛОМАЦЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Харківська обл., Коломацький р-н, смт Коломак, вул.Гетьмана 
І.Мазепи, буд.9 
Ідентифікаційний код:   38916118 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,  
сестринська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., Коломацький р-н, с.Шелестове, вул. Пушкіна, буд. 17 
Харківська обл., Коломацький р-н, смт Коломак, вул. Гетьмана І.Мазепи, буд. 9 
Харківська обл., Коломацький р-н, смт Коломак, вул. Спортивна, буд. 12 
Харківська обл., Коломацький р-н, с.Мирошниківка, вул. Зелена, буд. 2 
Харківська обл., Коломацький р-н, с.Покровка, вул. Першотравнева, буд. 6 
Харківська обл., Коломацький р-н, с.Пащенівка, вул. Скотаря, буд. 61 
Харківська обл., Коломацький р-н, с.Кисівка, вул. Миру, буд. 33 
Харківська обл., Коломацький р-н, с.Шляхове, вул. Колгоспна, буд. 22 
Харківська обл., Коломацький р-н, с.Різуненкове, вул. Центральна, буд. 99-А 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/30-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) 
 
 63 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ВИЖНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Вижницький р-н, м.Вижниця, вул.Українська, 
буд. 34 
Ідентифікаційний код:   41977228 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа,  акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика 
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за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, м.Вижниця, вул. Й.Бурги, буд. 5 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, м.Вижниця, вул. Шухевича, буд. 9 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Середній Майдан, вул. Майданська, буд. 72 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Мілієве, вул. Шевченка, буд. 7 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Іспаський Майдан, вул. Майданська, буд. 25Б 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Чорногузи, вул. Українська, буд. 44 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Виженка, вул. Велика Виженка, буд. 300А 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Черешенька, вул. Українська, буд. 16 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Багна, вул. Головна, буд. 149 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Іспас, вул. Шевченка, буд. 73 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Кибаки, вул. Буковинська, буд. 3 

Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/31-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 територіальних органів Державного казначейства) 
 
 64 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕКОМЕРЦІЙНА ЛІКАРСЬКА 
АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
ОЛЕШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ ТЛУМАЦЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Олеша, вул. імені 
М.Грушевського, буд.119 
Ідентифікаційний код:   41999084 
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 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с.Делева, вул.Т.Шевченка, 4 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с.Будзин, вул.Лесі Українки, 33 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с.Долина, вул.Січових Стрільців, 36 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с.Одаїв, вул.Франка, 63 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с.Олеша, вул.імені М.Грушевського, 119 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с.Озеряни, вул.Центральна, 24 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/32-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 
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на 
рахунки територіальних органів Державного казначейства) 
 
 65 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БУРИНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ) 
Місцезнаходження: Сумська обл., Буринський р-н, м.Буринь, вул.Кутузова, буд.15 
Ідентифікаційний код:   39034372 
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,  акушерська справа, медична статистика, лікувальна справа, лабораторна 
справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Буринський р-н, м. Буринь, вул. Прорізна, буд. 54 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Червона Слобода, вул. Центральна, буд. 6 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Жуківка, вул. Сарничева, буд. 7 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Черепівка, вул. Українська, буд. 3 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Воскресенка, вул. Шкільна, буд. 2 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Успенка, вул. Шкільна, буд. 1/Б 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Піски, вул. Базарівська, буд. 2 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Михайлівка, вул. Шкільна, буд. 22 
Сумська обл., Буринський р-н, м. Буринь, вул. Кутузова, буд. 15 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Степанівка, вул. Центральна, буд. 45 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Олександрівка, вул. Заярівська, буд. 8 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Михайлівка, вул. Центральна, буд. 35 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Б.Хмельницького, буд. 14 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Б.Хмельницького, буд. 14 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Суховерхівка, вул. Миру, буд. 3 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Вікторинівка, вул. Березова, буд. 11 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Дич, вул. Лугова, буд. 38 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Нечаївка, вул. Центральна, буд. 5 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Вознесенка, вул. Паратівка 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Чумакове, вул. Садова, буд. 3 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Клепали, вул. Центральна, буд. 1 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Миколаївка, вул. Незалежності, буд. 27 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Гвинтове, вул. Низова, буд. 36 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Верхня Сагарівка, вул. Гагаріна, буд. 8 
Сумська обл., Буринський р-н, с. Бошівка, вул. Паркова, 56 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/33-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 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) 
 
 66 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ШАЛИГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ 
ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" 
Місцезнаходження: Сумська обл., Глухівський р-н, село Ходине, вул.Золотіна, буд.1 
Ідентифікаційний код:   41614251 
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, лабораторна справа (клініка), 
медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Глухівський р-н, с.Катеринівка, вул.Центральна, б/н 
Сумська обл., Глухівський р-н, с.Ходине, вул. Золотіна, 1 
Сумська обл., Глухівський р-н, смт Шалигине, вул. 40 років Перемоги, 10 
Сумська обл., Глухівський р-н, с.Старикове, вул.Центральна, 51 
Сумська обл., Глухівський р-н, с.Сваркове, вул.Миколаївська, 1 
Сумська обл., Глухівський р-н, с.Соснівка, вул.Центральна, 7а 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/34-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) 
 67 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ГНІВАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" ГНІВАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тиврівський р-н, м.Гнівань, вул. Соборна, буд. 89 
Ідентифікаційний код:   41877472 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, клінічна біохімія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: 
лікувальна справа,  сестринська справа, медична статистика,  акушерська справа, 
лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Могилівка, площа Перемоги, 2 
Вінницька обл., Тиврівський р-н, м.Гнівань, вул. Соборна, 89 
Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Грижинці, вул. Івана Франка, 2 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Демидівка, вул. Шкільна, 22 
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 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/35-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) 
 
 68 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРІМЕД" 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Коростень, вул.Шолом-Алейхема, буд.17 
Ідентифікаційний код:   42146772 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ультразвукова діагностика, 
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа. 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Шолом-Алейхема, буд. 17 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/36-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) 
 
 69 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЮМІДЕНТ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул.Анни Ахматової, буд.14А 
Ідентифікаційний код:   42145391 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, 
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 14-А, прим. №35 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/37-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) 
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 70 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 
КАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Бережани, вул. Миру, буд.14 
Ідентифікаційний код:   37258835 
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, лабораторна справа (клініка), 
медична статистика,  медико-профілактична справа 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Голубівка, вул.Центральна, 26а 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Жигалівка, вул.Миру, 29 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Дружне, вул.Миру, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Панасівка, вул.Весела, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Голендри, вул.Подільська, 3а 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Грушківці, вул.Телегіна, 33 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Забара, вул.Лісова, 22 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Малі Кутищі, вул.Садова, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Райки, вул.Центральна, 10а 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Лемешівка, вул.Шкільна, 11 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Нападівка, вул.1 Травня, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Мончинці, вул.Жовтнева, 1а 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Гущинці, вул.Шевченка, 112 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Антонопіль, вул.Шкільна, 4 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Котюжинці, вул.Центральна, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Мізяківська Слобідка, вул.Білецької, 40 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Кам'яногірка, вул.Садова, 26 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Гулівці, вул.Пушкіна, 60 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Великий Чернятин, вул.Центральна, 13 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Польова Лисіївка, вул.Незалежності, 4 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Нова Гребля, вул.Пирогова, 7 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Байківка, вул.Центральна, 12 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Хомутинці, вул.Затишна, 2 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Новий Пиків, вул.Сонячна, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Заливанщина, вул.Зоряна, 32 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Корделівка, вул.Київська, 19 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Лісова Лисіївка, вул.Шевченка, 21б 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Іванівська Слобідка, вул.Руданського, 93 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Мізяків, вул.Борковського, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Черепашинці, вул.Центральна, 3а 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Шепіївка, вул.8 Березня, 11 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Бережани, вул.Миру, 14 
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Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Павлівка, вул.Миру, 209 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Малий Чернятин, вул.Героїв, 16 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Мирне, вул.Гагаріна, 6 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Люлинці, вул.Калинова, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, м.Калинівка, вул.Чкалова, 6 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Іванів, вул.Поштова, 2 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Пиків, вул.Соборна, 27 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Уладівка, вул.Шкільна, 7а 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Писарівка, вул.Шкільна, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Гущинці, вул.Шевченка, 35а 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Радівка, вул.Центральна, 1в 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Весела, вул.Центральна, 3 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Глинськ, вул.Миру, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Сальник, вул.Жовтнева, 1 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Вишневе, вул.Садова, 88 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/38-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) 
 
 71 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІМЕД 
ЛАБОРАТОРІЗ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.37-41 
Ідентифікаційний код:   41771751 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика, 
клінічна біохімія, лабораторна імунологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою: лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, проспект Палладіна, 32/34 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 1207/39-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) 
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 72 ФОП Денисенко Сергій Анатолійович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт Каланчак,  
вул. Чорноморська, буд. 5 "А" 
Ідентифікаційний код:   2325712256 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт Каланчак, провулок Зарічний, буд. 14 

 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 13/1207-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) 
 
 73 ФОП Овчинікова Олена Євгенівна 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Железнякова, буд.19, ОЦОБГ 
Ідентифікаційний код:   2839805785 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Татарбунарський р-н, м.Татарбунари, вул. Романа Гульченка, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 14/1207-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) 
 
 74 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №6" КРИВОРІЗЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, площа Визволення, буд.2 
Ідентифікаційний код:   37862109 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна 
практика - сімейна медицина, акушерство і гінекологія, неврологія, офтальмологія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, медична 
статистика,  акушерська справа 
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за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Добролюбова, 2а 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, м-н Всебратське-2, 65а 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, площа Визволення, 2 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Панаса Мирного, 18 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Алмазна, 10а 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Тополина, 11а 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Герцена, 6а 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Пушкіна, 13К 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Халтуріна, 3б 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 15/1207-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) 
 

 75 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІЦЕНТР 
УКРАЇНА" 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Свободи, буд. 24-Б, кв. 153 
Ідентифікаційний код:   39338854 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча отоларингологія, 
отоларингологія, сурдологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, педіатрія, неврологія, 
дитяча хірургія, офтальмологія, дитяча офтальмологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна) 
 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Ломоносова, буд. 71В (група приміщень 64-67) 
 Реєстраційне досьє від 12.07.2018 № 17/1207-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:  75 справ 

 
Заступник Міністра          Роман ІЛИК 
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