
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я  України 
20.01.2020  № 116 

 
Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

 
 1 ФОП Назаренко Євгенія Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Низова, буд. 33 
Ідентифікаційний код:   2957316688 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, вул. Олександра Бідного, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 01/0612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 2 ФОП Коваленко Дмитро Васильович 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, бульвар Центральний, буд. 16, кв. 48 
Ідентифікаційний код:   2966318678 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 51/131А 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 01/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 3 ФОП Іванова Анастасія Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 14А, кв. 13 
Ідентифікаційний код:   3417102445 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, пров. Тбіліський, буд. 1, прим. 192 
 Реєстраційне досьє від 10.12.2019 № 01/1012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 4 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. О.Гончара, буд. 6 
Ідентифікаційний код:   26084856 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, медицина невідкладних станів; 
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, 
лікувальна справа (невідкладні стани),  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Херсон, вул. О.Гончара, буд. 6 
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Милове, вул. Бериславська, 36 
м.Херсон, вул. Ладичука, буд. 148 
м.Херсон, вул. Преображенська, буд. 48 
м.Херсон, вул. Старий УкрНДІЗЗ, буд. 1 
м.Херсон, вул. 1 Польова, буд. 54 
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Кочубеївка, вул. Менонітська, 120 
Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Визволителів, 145 
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Чкалове, вул. Чкалова, 53 
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Борозенське, вул. Мічуріна, 27 
Херсонська обл., Білозерський р-н, смт Білозерка, пров. Торгівельний, 15 
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, смт В. Олександрівка,  
вул. Свободи, 204 
Херсонська обл., Великолепетиський р-н, смт Велика Лепетиха,  
вул. Островського, 11 
Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, смт Нововоронцовка, вул. Гагаріна, 64 
Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Чаплинка, вул. Грушевського, 57 
Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт Каланчак, пров. Зарічний, 14 
Херсонська обл., Верхньорогачицький р-н, смт В. Рогачик, вул. Успенська, 35 
Херсонська обл., Горностаївський р-н, смт Горностаївка, вул. Покровська, 307 
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, смт Нижні Сірогози, вул. Таврійська, 1 
Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, просп. Миру, 54 
Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Рівненська обл.,, вул. Центральна, 32 
Херсонська обл., Генічеський р-н, смт Новоолексіївка, вул. Лесі Українки, 74 
Херсонська обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Українська, 24 
Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Агаймани, вул. Спартака, 5 
Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 105 
Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Преображенка, вул. Шевченко, 21 
Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Калинівське,  
вул. Братів Сокорянських, 19 
Херсонська обл., Великолепетиський р-н, с. Рубанівка, вул. Лікарняна, 1 
Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 1 Травня, 124 
Херсонська обл., м.Каховка, вул. М. Жука, 42 
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Посад-Покровське, вул. Дєдуха, 66 
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Миролюбівка, пров. Лікарняний, 1 
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Станіслав, вул. Свободи, 32 
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Дар'ївка, вул. Соборна, 126 
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Бехтери, вул. Шкільна, 21 
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 20 
Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Асканія Нова, вул. Альошина, 3-А 
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Херсонська обл., Голопристанський р-н, м. Гола Пристань, вул. Центральна, 31 б 
Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Лазурне, вул. Центральна, 53 
Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Маріїнська, 123 
Херсонська обл., Олешківський р-н, м.Олешки, вул. Софіївська, 85 
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Свєтлова, 1 
Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Григорівка, просп. Новікова, 13 
Херсонська обл., Каховський р-н, селище Зелений Під, вул. Перекопська, 1 
Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Токарівка, вул. Придніпровська, 84 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 01/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 5 ФОП Бричка Олександр Петрович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с.Карпилівка,                                         
вул. Шевченка, буд. 68 
Ідентифікаційний код:   2763002158 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с.Карпилівка, вул. Жежука, буд. 2-а 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 02/0612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВ 
ПРЕМІУМ" 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Генерала Чупринки Т., буд. 3 
Ідентифікаційний код:   43198030 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична 
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, хірургічна 
стоматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, дерматовенерологія; за спеціальностю 
молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія,  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Генерала Чупринки Т., буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 10.12.2019 № 02/1012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 7 ФОП Грінченко Дмитро Вікторович 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Каруни, буд. 119, кв. 7 
Ідентифікаційний код:   2625100313 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, дерматовенерологія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Кзакова, буд. 7, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 02/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 8 ФОП Келямова Ревіде Русланівна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Івана Франка, буд. 21, кв. 10 
Ідентифікаційний код:   3408906266 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Севастопольська, буд. 4/1 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 03/0612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 9 ФОП Подгаєцький Олександр Петрович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Соборна, буд. 3, кв. 4 
Ідентифікаційний код:   2277717758 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., м.Нова Каховка, пл. Сільських Будівельників, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 10.12.2019 № 03/1012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 10 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА 
ПОЛІКЛІНІКА" ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, площа Соборна, буд. 7 
Ідентифікаційний код:   23230659 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична 
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, ортопедична 
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стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Олександрія, площа Соборна, буд. 7 
Кіровоградська обл., м.Олександрія, сел.Олександрійське, вул. Миру, буд. 5 
Кіровоградська обл., м.Олександрія, сел.Пантаївка, вул. Миру, буд. 10 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 04/0612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 11 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МОНАСТИРИСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
МОНАСТИРИСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська, 
вул. Шевченка, буд. 29 
Ідентифікаційний код:   36338715 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, 
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, 
клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, 
онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, 
підліткова терапія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, 
терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, 
хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна 
справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),  акушерська справа,  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська, вул. Шевченка, буд. 62 
Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська, вул. Шевченка, буд. 64 
Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська, вул. Шевченка, буд. 66 
Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська, вул. Шевченка, буд. 42 
Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська, вул. Шевченка, буд. 33 
Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська, вул. Шевченка, буд. 29 
Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська, вул. Краснікова, буд. 5 
Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська, вул. Шевченка, буд. 70 
Тернопільська обл., Монастириський р-н, м.Монастириська, вул. Шевченка, буд. 68 
 Реєстраційне досьє від 10.12.2019 № 04/1012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 12 ФОП Колісник Зоя Григорівна 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с.Підгора, вул. Колгоспна, 
буд. 7 
Ідентифікаційний код:   2833920329 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м.Кобеляки, вул. Полтавська, буд. 2в 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 04/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 13 ФОП Кострицький Євген Євгенович 
Місцезнаходження: Одеська обл., Кодимський р-н, м.Кодима, вул. Затишна, буд. 24 
Ідентифікаційний код:   2935603693 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Кодимський р-н, м.Кодима, вул. Кривенцова, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 04/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 14 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 75" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Гавриленка, буд. 8-А 
Ідентифікаційний код:   34499516 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Гавриленка, буд. 8-А 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 05/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 15 ФОП Челій Антон Олександрович 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Василіянок, буд. 66, кв. 7 
Ідентифікаційний код:   3442014332 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
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за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Залізнична, буд. 4В 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 05/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 16 ФОП Рац Тетяна Йосипівна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Б.Хмельницького, буд. 12, кв. 3 
Ідентифікаційний код:   2166817208 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Слов'янська, буд. 15 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 05/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 17 ФОП Свиновей Анатолій Григорович 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Цукрова, буд. 6, кв.16 
Ідентифікаційний код:   2416512992 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Корольова, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 06/0612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 18 ФОП Димов Юрій Анатолійович 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Гаршина, буд. 9Д 
Ідентифікаційний код:   3212107212 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Каманіна, буд. 16-А/1 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 06/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 19 ФОП Жибик Діна Олексіївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Закревського, буд. 97А, кв. 423 
Ідентифікаційний код:   3027313328 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, просп. Маяковського Володимира, буд. 89-Б, прим. 19 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 06/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 20 ФОП Винницький Василь Миколайович 
Місцезнаходження: Львівська обл., Перемишлянський р-н, с.Розсохи,                             
вул. Центральна, буд. 29 
Ідентифікаційний код:   3418105539 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за  
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Симона Петлюри, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 0612/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 21 ФОП Калиняк Роман Романович 
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н, с.Заверещиця, вул. І.Франка, 
буд. 110 
Ідентифікаційний код:   3316103458 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Симона Петлюри, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 0612/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 22 ФОП Пастухов Юрій Валерійович 
Місцезнаходження: м.Полтава, бульвар Юрія Побєдоносцева, буд. 12, кв. 81 
Ідентифікаційний код:   2816414914 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, вул. Соборності, буд. 79 
 Реєстраційне досьє від 10.12.2019 № 07/1012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 23 ФОП Цікоза Наталія Миколаївна 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Красна, буд. 6 
Ідентифікаційний код:   3166008505 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Красна, буд. 6 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 07/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 24 ФОП Панчук Лариса Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Височана, буд. 18, кв. 1 
Ідентифікаційний код:   2617615083 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, ультразвукова 
діагностика, ревматологія, неврологія, гастроентерологія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. С.Височана, буд. 18 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 08/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 25 ФОП Пархоменко Олександр Григорович 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Сергія Ядова, буд. 59, кв. 11 
Ідентифікаційний код:   2979517736 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна 
стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Балківська, буд. 137-Г, прим. 13н 
 Реєстраційне досьє від 10.12.2019 № 08/1012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 26 ФОП Гонгальський Володимир Володимирович 
Місцезнаходження: м.Київ, провулок Будівельників, буд. 4, п/б 
Ідентифікаційний код:   2101606072 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедія і травматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, пров. Будівельників, буд. 4 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 08/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 27 ФОП Волос Оксана Орестівна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна,                     
вул. Кн.Ольги, буд. 7, кв. 90 
Ідентифікаційний код:   3071410222 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна, майдан Шевченка,                              
буд. 32 "ж" 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 09/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, провулок  Радіо, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   05483339 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, трансфузіологія, клінічна 
лабораторна діагностика, лабораторна імунологія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа (клініка), 
лабораторна справа (гігієна), сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, провул. Радіо, буд.2 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 09/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 21 
Ідентифікаційний код:   02007070 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча гематологія, 
дитяча урологія, дитяча пульмонологія, дитяча алергологія, дитяча кардіоревматологія, 
дитяча нефрологія, дитяча ендокринологія, дитяча гастроентерологія, дитяча хірургія, 
дитяча нейрохірургія, дитяча анестезіологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 
неврологія, дитяча гінекологія, неонатологія, дитяча стоматологія, дитяча імунологія, 
дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча отоларингологія, дитяча 
дерматовенерологія, дитячі інфекційні хвороби, сурдологія, генетика медична, ендоскопія, 
фізіотерапія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, лікувальна 
фізкультура, рентгенологія, дитяча патологічна анатомія, клінічна лабораторна 
діагностика, клінічна біохімія, лабораторна імунологія, генетика лабораторна; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа 
(патологія), рентгенологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 21 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 0912/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 30 ФОП Хушмандішоджае Садег 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Софіївська 
Борщагівка, вул. Кошова, буд. 98 
Ідентифікаційний код:   3011225058 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Кудрявська, буд. 2, прим. 2 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 0912/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 31 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА 
МЕД ПЛЮС" 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Трускавець, вул. П.Сагайдачного, буд. 14А 
Ідентифікаційний код:   43305751 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, фізіотерапія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Трускавець, вул. П.Сагайдачного, буд. 14А 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 0912/04-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 32 ФОП Карлов Денис Іванович 
Місцезнаходження: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Петропавлівка, 
вул. Степова, буд. 12, кв. 14 
Ідентифікаційний код:   3078323679 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Новоайдарський р-н, м.Щастя, вул. Дружби, буд. 14/6-А 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 0912/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 33 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"НОВОУШИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
НОВОУШИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, смт Нова Ушиця,                      
вул. Гагаріна, буд. 36 
Ідентифікаційний код:   02004380 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні 
хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, 
наркологія, неврологія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, 
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, 
терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, 
урологія, фтизіатрія, функціональна діагностика, фізіотерапія, хірургія, онкологія, 
патологічна анатомія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), лікувальна 
справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), 
рентгенологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Новоушицький р-н, смт Нова Ушиця, вул. Гагаріна, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 0912/06-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 34 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Довга, буд. 42 
Ідентифікаційний код:   43329217 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Довга, буд. 42 
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Підлужжя, вул. Стефаника, буд. 1 
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Черніїв, вул. Злуки, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 0912/07-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 35 ФОП Турчин Андрій Вікторович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Амвросія Бучми, буд. 2, кв. 121 
Ідентифікаційний код:   3114519691 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна 
стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Михайла Максимовича, буд. 26, прим. 231 
 Реєстраційне досьє від 10.12.2019 № 10/1012-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 36 ФОП Штоколов Віталій Дмитрович 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Одеська, буд. 40/1, кв. 75 
Ідентифікаційний код:   2762910558 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, буд.122, кв.7/11 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 10/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 37 ФОП Солдатко Володимир Федорович 
Місцезнаходження: Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков,                             
пров. Айдарський, буд. 20 
Ідентифікаційний код:   2479617737 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков, вул. Леніна, буд. 89, прим. 12 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 11/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 38 ФОП Лукашенко Олексій Олександрович 
Місцезнаходження: м.Київ, проспект Комарова, буд. 10-А, кв. 26 
Ідентифікаційний код:   3019321331 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична 
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 20, літера А, прим. №1-№9 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 11/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 39 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНТ 
СМАЙЛ ХАУЗ" 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 62/1, кв. 3 
Ідентифікаційний код:   43269326 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, ортопедична 
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 62/1, прим. 3 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 12/0612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 40 ФОП Ткачов Олександр Семенович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Французька, буд. 1,                        
кв. 112 
Ідентифікаційний код:   2016902256 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Сільських Будівельників, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 12/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 
 
 



16 

 

 41 ФОП Ференчук Іванна Валеріївна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Терново, вул. Центральна, 
буд. 111 
Ідентифікаційний код:   3520109664 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Терново, вул. Центральна, буд. 111 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 12/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 42 ФОП Щербакова Олеся Вячеславівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Чайковського, буд. 33Б, кв. 80 
Ідентифікаційний код:   3235007245 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул. Дніпровська, буд. 189 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 12/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 43 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Лохвиця, вул. Перемоги, 
буд. 16 
Ідентифікаційний код:   37137389 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, неврологія; за спеціальностю 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Лохвиця, вул. Перемоги, буд. 15 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 13/0612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 44 ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, вул. Л. Толстого, буд. 16/27 
Ідентифікаційний код:   37710513 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Л.Толстого, буд. 16/27 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 14/0612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 45 ФОП Курляк Олена Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, буд. 30, кв. 104 
Ідентифікаційний код:   2440313521 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 69-А, кімн.6 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 14/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 46 ФОП Зарбалієва Каріна Шакірівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Клочківська, буд. 150А, кв. 13 
Ідентифікаційний код:   3238008823 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул. Дніпровська, буд. 189 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 14/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 47 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, вул. Григора Тютюнника, буд. 21 
Ідентифікаційний код:   37710441 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Григора Тютюнника, буд. 21 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 15/0612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 48 ФОП Тутіченко Світлана Вікторівна 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. 51 Перекопської дивізії, буд. 10-А,                         
кв. 12 
Ідентифікаційний код:   2441001221 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Михайлівська, буд. 23а 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 15/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 49 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ 
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великі Гаї,                                  
вул. Підлісна, буд. 26-А 
Ідентифікаційний код:   02001328 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, дитяча фтизіатрія, ендоскопія, 
епідеміологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, ортопедія і травматологія, 
офтальмологія, психіатрія, пульмонологія, рентгенологія, стоматологія, терапія, 
торакальна хірургія, ультразвукова діагностика, урологія, фтизіатрія, функціональна 
діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна 
справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, сестринська справа 
(операційна), медична статистика, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Великі Гаї, вул. Підлісна, буд. 26-А 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 15/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЯКИМІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЯКИМІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  
Місцезнаходження: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Якимівка,                                      
вул. Центральна, буд. 30 
Ідентифікаційний код:   01993032 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, дерматовенерологія, дитячі інфекційні хвороби, ендокринологія, 
ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, 
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, 
ортопедія і травматологія, ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, 
педіатрія, психіатрія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова 
діагностика, урологія, фтизіатрія, хірургічна стоматологія, хірургія, лабораторна 
імунологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська 
справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія, ортопедична 
стоматологія,  сестринська справа, сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Якимівка, вул. Центральна, буд. 30 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 16/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 51 ФОП Смєльський Володимир Богданович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Почаїв, вул. Злуки, 
буд. 47 
Ідентифікаційний код:   2944404892 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 
 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Кременецький р-н, м.Почаїв, вул. Липова, буд. 10А 
 Реєстраційне досьє від 06.12.2019 № 17/0612-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 52 ФОП Комар Євген Леонідович 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Селидове, вул. Сонячна, буд. 12, кв. 27 
Ідентифікаційний код:   3298702453 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Покровськ, вул. Лихачова, буд. 4/2 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 17/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 53 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТРУСКАВЕЦЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ВОДИ" 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Трускавець, бульвар Юрія Дрогобича, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   40873702 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, бактеріологія, лабораторні 
дослідження факторів навколишнього середовища; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Трускавець, вул. Суховоля, буд. 64 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 17/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СТАРОСИНЯВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара Синява, 
вул. Грушевського, буд. 15 
Ідентифікаційний код:   05481091 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні 
хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, онкологія, 
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, 
педіатрія, психіатрія, рентгенологія, медицина невідкладних станів, стоматологія, терапія, 
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, 
хірургія, хірургічна стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія,  
санологія 
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за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара Синява, вул. Грушевського,            
буд. 15 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 17/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 55 КОСТЯНТИНІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №32 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Панфілова, буд. 37-а 
Ідентифікаційний код:   26082194 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Панфілова, буд. 37-а 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 18/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 56 ФОП Нордіо Олена Геннадіївна 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 38, кв. 136 
Ідентифікаційний код:   2678714564 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, буд. 32 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 18/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 57 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "МАЛЯТКО" 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Головна, 
буд. 1 
Ідентифікаційний код:   01992742 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, пульмонологія, 
фізіотерапія, дитяча алергологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальностю 
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молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа 
(клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Оноківці, вул. Головна, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 19/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 58 ФОП Стрембіцька Юлія Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ломоносова, буд. 28/41, гуртожиток 
Ідентифікаційний код:   3180019702 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія, терапія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 20/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 59 ФОП Заборовська Лариса Михайлівна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Велика Копаня,               
вул. Борканюка, буд. 35 
Ідентифікаційний код:   3044508767 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м.Виноградів, вул. Шевченка, буд. 19 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 21/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 60 ФОП Ставникович Володимир Осипович 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Новиця,                                       
вул. Вишнева, буд. 43А 
Ідентифікаційний код:   2242507357 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Новиця, вул. Шевченка, буд. 115 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 21/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 



23 

 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
"ДНІПРЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ" 
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Нова Каховка, смт Дніпряни,                                      
вул. Наддніпрянська, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   03189699 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, психіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., м.Нова Каховка, смт Дніпряни, вул. Наддніпрянська, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 22/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 62 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"НІЖИНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 
НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Батюка, буд. 7 
Ідентифікаційний код:   05480631 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча стоматологія, 
ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна 
стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Батюка, буд. 7 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 22/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 
 63 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
"ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ" 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Голопристанський р-н, м.Гола Пристань,                             
вул. Чорноморська, буд. 103-А 
Ідентифікаційний код:   22752404 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, неврологія, хірургія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Голопристанський р-н, м.Гола Пристань, вул. Чорноморська,                                             
буд. 103-А 
 Реєстраційне досьє від 09.12.2019 № 23/0912-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 64 ФОП Качак Вікторія Ігорівна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Брошнів-Осада, 
вул. Петлюри, буд. 25 
Ідентифікаційний код:   3371704029 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Брошнів-Одеса, вул. Осмолодська, 
буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 23/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 65 ФОП Житомирський Артур Олександрович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Мироносицька, буд. 67, кв. 8 
Ідентифікаційний код:   3172206410 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна 
стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 24/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 66 ФОП Піцул Іван Анатолійович 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, село Їжівці 
Ідентифікаційний код:   3301911855 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою:  сестринська справа, ортопедична стоматологія 
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за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Павла Чубинського, буд. 23 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 24/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 67 ФОП Хорольська Валерія Ігорівна 
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Грабчака, буд. 11, кв. 73 
Ідентифікаційний код:   3397506781 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 24-Б 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 25/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 68 ФОП Ягодка Олена Миколаївна 
Місцезнаходження: Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт Нова Водолага,                             
вул. Крайня, буд. 43 
Ідентифікаційний код:   2855307949 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., м.Мерефа, вул. Дніпровська, буд. 189 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 26/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 69 ФОП Кліщевська Галина Васимівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Серпнева,                    
буд. 12А, кв. 5 
Ідентифікаційний код:   2673513087 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 27/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
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здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 70 ФОП Кірєєва Тетяна Володимирівна 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Великолепетиський р-н, смт Велика Лепетиха, 
вул. Свердлова, буд. 46 
Ідентифікаційний код:   3330614520 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Троїцька, буд. 27 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 28/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 71 ЕНЕРГОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 
№7 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, бульвар Каштановий, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   25969647 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., м.Енергодар, бульвар Каштановий, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 11.12.2019 № 29/1112-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 72 ФОП Луценко Крістіна Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Драгоманова, буд. 2-А, кв. 435 
Ідентифікаційний код:   3317214729 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика, дерматовенерологія, 
онкологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Трускавецька, буд. 4-Б 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 32/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 73 ФОП Зайцева Юлія Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Преображенська, буд. 8-Б, кв. 152 
Ідентифікаційний код:   3307719562 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, 
хірургічна стоматологія, ортодонтія, дерматовенерологія; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 34А (прим. 281) 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 35/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 74 ФОП Яцишина Яна Петрівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Саперна, буд. 34, кв. 140 
Ідентифікаційний код:   2612021302 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Москалівська, буд. 59, прим. 11 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 39/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 75 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №8 "КАЗКА" 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул. Набережна 
енергетиків, буд. 31 
Ідентифікаційний код:   26231688 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул. Набережна енергетиків, буд. 31 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 40/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 76 ФОП Бавдис Олена Олександрівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Радехівський р-н, м.Радехів, вул. Львівська,  
буд. 25 
Ідентифікаційний код:   2753316360 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Радехівський р-н, м.Радехів, вул. Львівська, буд. 25 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 41/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 77 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРОДІАГНОСТИК ЦЕНТР" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10 
Ідентифікаційний код:   42628050 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія, ультразвукова 
діагностика, дитяча анестезіологія, онкологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 43/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 78 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОРІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ БОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
Місцезнаходження: Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова, вул. Миру, буд. 34 
Ідентифікаційний код:   02002807 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, 
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, онкологія, ортопедична 
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, 
психіатрія, ревматологія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, 
ультразвукова діагностика, урологія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна 
стоматологія, хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія, 
ортопедична стоматологія,  сестринська справа, сестринська справа (операційна) 
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за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова, вул. Миру, буд. 34 
Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова, вул. Миру, буд. 34Б 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 45/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 79 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" СВАЛЯВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Свалявський р-н, м. Свалява,                                            
вул. Визволення, буд. 23 
Ідентифікаційний код:   01992653 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, бактеріологія, акушерство і 
гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, гематологія, дерматовенерологія, дитяча 
неврологія, дитяча фтизіатрія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, 
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, наркологія, неонатологія, 
ортопедія і травматологія, ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, 
трансфузіологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, ревматологія, рентгенологія, 
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, 
хірургія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна 
справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), лікувальна 
справа,  акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), 
рентгенологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул. Визволення, буд. 23 
Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул. Шевченка, буд. 22 
Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул. Шевченка, буд. 1 
Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул. Пирогова, буд. 8 
Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул. Визволення, буд. 25 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 46/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 80 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ПРИКАРПАТСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Медична, буд. 17 
Ідентифікаційний код:   13648033 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, дієтологія, 
ендокринологія, ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика, онкологія, онкохірургія, 
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онкогінекологія, патологічна анатомія, променева терапія, психотерапія, радіологія, 
рентгенологія, терапія, торакальна хірургія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю 
молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна 
справа (патологія), медична статистика, рентгенологія,  сестринська справа, сестринська 
справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Медична, буд. 17 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 47/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 81 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
ЗЕЛЕНОПІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Каховський р-н, селище Зелений Під,                                     
вул. Перекопська, буд. 1Б 
Ідентифікаційний код:   43351499 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
лікувальна справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Каховський р-н, с.Петропавлівка, вул. Шкільна, буд. 15 
Херсонська обл., Каховський р-н, с.Калинівка, вул. Космонавтів, буд. 49 
Херсонська обл., Каховський р-н, с.Подівка, вул. Чехова, буд. 26 
Херсонська обл., Каховський р-н, с.Дмитрівка, вул. Белинського, буд. 22 
Херсонська обл., Каховський р-н, селище Зелений Під, вул. Перекопська, буд. 1Б 
Херсонська обл., Каховський р-н, с.Архангельська Слобода, вул. Шкільна, буд. 29 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 48/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 82 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЛИПОВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 
ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМ УРАЖЕННЯМ ЦНС, ПОРУШЕННЯМ 
ПСИХІКИ І ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, вул. Пирогова, 
буд. 36 
Ідентифікаційний код:   05484505 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія, 
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фізіотерапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Липовецький р-н, м.Липовець, вул. Пирогова, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 49/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 83 ФОП Тчаннікова Наталія Борисівна 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м.Бахмач,                                          
вул. Першотравнева, буд. 34, кв. 39 
Ідентифікаційний код:   2661713820 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м.Бахмач, вул. Першотравнева, буд. 41, прим. 2 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 50/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 84 ФОП Нажар Салех С.Х. 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська, 
буд. 44, кв. 23 
Ідентифікаційний код:   2706024176 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю кардіологія 
за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Покровська, буд. 11Д 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 51/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 85 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "4Д КЛІНІК" 
Місцезнаходження: м.Рівне, пров. Ворошилова, буд. 8, офіс 1 
Ідентифікаційний код:   41342938 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, загальна практика - сімейна 
медицина, кардіологія, неврологія, пульмонологія, терапія, ультразвукова діагностика, 
урологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа 
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за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, пров. Ворошилова, буд. 8, офіс 1 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 52/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 86 ФОП Ситнік Ганна Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Гонти, буд. 10 
Ідентифікаційний код:   3255119783 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Гонти, буд. 10, прим. 1-А 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 53/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 87 ФОП Добровольський Олег Володимирович 
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Шостка, вул. Шолохова, буд. 5 
Ідентифікаційний код:   2348305238 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, буд. 14А 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 54/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 88 ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " ПОГІРЦІВСЬКЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ" 
Місцезнаходження: Львівська обл., Самбірський р-н, с.Погірці, вул. Центральна, 
буд. 2 
Ідентифікаційний код:   05537169 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа  
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Самбірський р-н, с.Погірці, вул. Центральна, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 58/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
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найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 89 ФОП Зозуля Володимир Леонідович 
Місцезнаходження: м.Харків, пров. Двадцять третього серпня, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   2422812518 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, пров. Двадцять третього серпня, буд. 4 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 59/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 90 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОРТОПЕДІКС-ПЛЮС" 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Лісова Просіка, буд. 40 
Ідентифікаційний код:   40862638 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, дієтологія, 
гастроентерологія, ендокринологія, кардіологія, ортопедія і травматологія, терапія, 
пульмонологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика; за спеціальностю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна), 
рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Лісова Просіка, буд. 40 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 60/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 91 ФОП Шумлянська Анна Ігорівна 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Ф.Пекарського, буд. 26 
Ідентифікаційний код:   2940101183 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія, стоматологія, анестезіологія, психотерапія, 
ендокринологія, кардіологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. Пластова, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 61/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 



34 

 

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

 92 ФОП Ткач Юліана Володимирівна 
Місцезнаходження: Одеська обл., Біляївський р-н, с.Великий Дальник,                                   
вул. Тираспільська, буд. 25 
Ідентифікаційний код:   3348011346 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, просп. Шевченко, буд. 12/1 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 62/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 93 ФОП Парейко Ірина Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Богданова, буд. 1, кв. 30 
Ідентифікаційний код:   3022404207 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 100, кімн. 1А 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 63/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 94 ФОП Кравченко Ольга Миколаївна 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шевченко, буд. 41 
Ідентифікаційний код:   2429501702 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Шевченко, буд. 41а 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 65/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 95 ГЕЛЬМЯЗІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Золотоніський р-н, с.Гельмязів, вул. Троїцька, 
буд. 108 
Ідентифікаційний код:   03189848 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, психіатрія, 
фізіотерапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с.Гельмязів, вул. Троїцька, буд. 108 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 66/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 96 ФОП Стодух Дмитро Іванович 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Решетилівський р-н, м.Решетилівка,                                 
вул. Берегова, буд. 165А, кв. 1 
Ідентифікаційний код:   3262221471 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., Решетилівський р-н, м.Решетилівка, вул. Грушевського, буд. 76 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 67/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 97 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 21 ІМ. ПРОФ. Є. Г. ПОПКОВОЇ" 
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Канатна, буд. 17 
Ідентифікаційний код:   01984659 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, неврологія, патологічна 
анатомія, анестезіологія, бактеріологія, вірусологія, рентгенологія, функціональна 
діагностика, клінічна лабораторна діагностика, ультразвукова діагностика, дитячі 
інфекційні хвороби, інфекційні хвороби, клінічна біохімія, клінічна імунологія, 
отоларингологія, фтизіатрія, епідеміологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, 
наркологія, психотерапія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), 
лабораторна справа (патологія), медична статистика, рентгенологія, медико-
профілактична справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Канатна, буд. 17 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 68/1212-М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 98 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ПЕНСІОНЕРІВ ТА ІНВАЛІДІВ 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка,                                       
буд. 2 
Ідентифікаційний код:   22201756 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, фізіотерапія, педіатрія, 
неврологія, психіатрія, стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною 
освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, буд. 123 
Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Можайська, буд. 11 
Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Сковороди, буд. 11 
Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 69/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 99 ФОП Кочетков Андрій Миколайович 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Київська, буд. 38 
Ідентифікаційний код:   2968413274 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю наркологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, провулок Руслана Лужевського, буд. 14 
 Реєстраційне досьє від 12.12.2019 № 71/1212-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 

 Всього: 99 справ 
 
 
Перший заступник Міністра                                     Андрій СЕМИВОЛОС 
 
 
 
Бондар В. 200 08 17 


