
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наказ Міністерства 
 охорони здоров'я  України 
 02.08.2018 № 1426 
 

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

діяльності з медичної практики 
 
 1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГІПОКРАТ ЕНТАМ" 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Біляївка, вул. Отамана Головатого, буд. 343 
Ідентифікаційний код:   42224326 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., м.Біляївка, вул. Отамана Головатого, 343 
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Вигода, вул. Комарова, 21 
 Реєстраційне досьє від 23.07.2018 № 01/2307-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 2 ФОП Вацюк Вікторія Вільямсівна 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, провулок Богуна, буд. 14, корпус 1,                              
кв. 30 
Ідентифікаційний код:   2533800682 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 25, оф.10 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 01/2507-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 3 ФОП Перцухов Дмитро Олександрович 
Місцезнаходження: м.Харків, Шосе Салтівське, буд. 250 А, кв. 316 
Ідентифікаційний код:   2716606452 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Студенська, буд. 20, кімната 19 
 Реєстраційне досьє від 23.07.2018 № 02/2307-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ЕНДОУРОЛОГІЇ ТА ЛІТОТРИПСІЇ" 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Трускавець, вул. Данилишиних, буд. 62 
Ідентифікаційний код:   41971053 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, дитяча урологія, хірургія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Трускавець, вул. Данилишиних, буд. 62 
 Реєстраційне досьє від 24.07.2018 № 02/2407-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 5 ФОП Шишкіна Ольга Степанівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Обсерваторна, буд. 7, кв. 15 
Ідентифікаційний код:   1791818846 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Коперника, буд. 12-Д 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 02/2507-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
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банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 6 ФОП Гарюшкін Дмитро Сергійович 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Біляївка, вул. Леніна, буд. 254 
Ідентифікаційний код:   3098517611 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю психофізіологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Жуковського, 10 
 Реєстраційне досьє від 23.07.2018 № 03/2307-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 7 ФОП Присяжнюк Никанор Никанорович 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Боярка,                        
вул. Полярна, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   2205512871 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика, терапія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Боярка, вул. Білогородська, буд. 27/2, 
каб. №10 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 03/2507-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 8 МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИТОН-2000" 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Ентузіастів, буд. 6, 11 
Ідентифікаційний код:   31009642 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, лікувальна фізкультура і 
спортивна медицина, фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 128 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 03/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
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сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 9 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ШУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ШУМСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Шумський р-н, м.Шумськ,                                  
вул. Енергетична, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   38725548 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою: лікувальна справа, медична статистика,  сестринська справа,  акушерська справа 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Мізюринці 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Садки 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Шкроботівка 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Тетильківці 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Новосілки 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Вілія 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Темногайці 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Радошівка 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Піщатинці 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Малі Дедеркали 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Людвище 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Підгайці 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Великі Дедеркали 
Тернопільська обл., Шумський р-н, м.Шумськ, вул. Енергетична, 1 
Тернопільська обл., Шумський р-н, хутір Обори 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Кути 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Малі Садки 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Васьківці 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Вовківці 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Цеценівка 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Гриньківці 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Великі Загайці 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Малі Загайці 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Кудлаївка 
Тернопільська обл., Шумський р-н, село Матвіївці 
 Реєстраційне досьє від 27.07.2018 № 03/2707-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 10 ФОП Косіяненко Катерина Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Грозненська, буд. 38, кв. 39 
Ідентифікаційний код:   3190008645 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична 
стоматологія, дитяча стоматологія, стоматологія, ортодонтія, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, просп. Петра Григоренко, буд. 7 
 Реєстраційне досьє від 24.07.2018 № 04/2407-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 11 ФОП Ніконоров Валерій Миколайович 
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н, село Черляни, вул. Армії,              
буд. 41 
Ідентифікаційний код:   2619210693 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Перемишльська, буд.9-а 
 Реєстраційне досьє від 24.07.2018 № 05/2407-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 12 ФОП Жалоба Андрій Валерійович 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, м.Сторожинець,                    
вул. М.Черемшини, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   3286214678 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Старі Бросківці, вул. Українська, буд. 88 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 05/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
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територіальних органів Державного казначейства) 
 
 13 ФОП Медведовський Євгеній Михайлович 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Олексія Єгорова, 
буд. 4/7, кв. 10 
Ідентифікаційний код:   3447100159 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Пашутінська, буд. 22 
 Реєстраційне досьє від 23.07.2018 № 06/2307-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 14 ФОП Четверікова Аліна Станіславівна 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Науки, буд. 64А, кв. 136 
Ідентифікаційний код:   3312703861 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Новгородська, буд. 38/44 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 06/2507-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 15 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "СВЯТИТЕЛЯ СПОВІДНИКА 
АРХІЄПИСКОПА ЛУКИ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Прорізна, буд. 25А 
Ідентифікаційний код:   39850556 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, хірургія, 
офтальмологія, терапевтична стоматологія, отоларингологія, неврологія, 
дерматовенерологія, професійна патологія, психіатрія, наркологія, акушерство і 
гінекологія, урологія, функціональна діагностика, рентгенологія, клінічна лабораторна 
діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою: медична статистика,  сестринська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Електриків, 26, корпус 87 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 06/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 16 ФОП Сорокотяга Володимир Олександрович 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. 40, кв. 121 
Ідентифікаційний код:   2936403636 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична 
стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Моторобудівників, буд. 22, прим. 90 
 Реєстраційне досьє від 23.07.2018 № 07/2307-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 17 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Павлова, буд. 20 
Ідентифікаційний код:   42305352 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія, загальна 
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа, лабораторна справа 
(клініка), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, м. Володимир-Волинський,                          
вул. Павлова, 20 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Коритниця, вул. Гагаріна, 20 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 16а 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Верба, вул. Ковельська, 8 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Сусваль, вул. Першотравнева, 64 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Микитичі, вул. Молодіжна, 49 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Свійчів, вул. Макарова, 36а 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н,  с. Залужжя, вул.Прикордонна, 2 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Маркостав, вул. Центральна, 8 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, вул. Володимирівська,54а 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Хворостів, вул. Сільська, 8 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Суходоли, вул. Шкільна, 50  
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Фалемичі, вул. Залізнична, 12а 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Галинівка, вул. Центральна, 9а 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Амбуків, вул. Гагаріна, 42 
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Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Нехвороща, вул. Микулицька, 2 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Житані, вул. Гоголя, З 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с Хмелів, вул. Центральна, 37а 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, 
1а/6 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Хобултова, вул. Шевченка, 9 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Підгайці, вул. Підгаєцька, 40 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Турівка, вул. Перемоги, 18 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Лудин, вул. Л. Українки , 27 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Яковичі, вул. Незалежності, 52а 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Черників, вул. Торгова, 5 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Рогожани, Шевченка, 39 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Ізов, вул. Прибузька, 50 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Хотячів, вул. Карбишева, 24 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Тростянка, вул. Ковпака, 2 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Стенжаричі, вул. Відродження, 29 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Микуличі, вул. Мілашенка, 36 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Маркелівка, вул. Центральна 8 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Бегета, вул. Нова, 21 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Дігтів, вул. Шкільна, 4 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Хрипаличі, вул. Шевченка,4 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с.Ворчин, вул. Лугова, 19 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Новини, вул. Грисюка, 12 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Заріччя, вул. Героїв Майдану, 2в 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Зоря, вул. Вишнева, 15 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Зимне, вул. Миру 4 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Поничів, вул. Шевченка, 37 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Когильно, вул. Олійника, 34 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Новосілки, вул. Молодіжна, 21 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Володимирівка, вул. Зелена, 7 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Островок, вул. Шкільна, 30 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, С. Ласків, вул. Молодіжна, 8 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. П'ятидні, вул. Незалежності, 56 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Селець, вул. Першотравнева, 8 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Гайки, вул. Шевченка, 3 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с.Ліски, вул. Волинська, 6 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Чесний Хрест,  
вул. Першотравнева, 38 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Маря-Воля, Зелена, 18 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Льотниче, вул. Л. Українки, 63 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Вощатин, вул. П.Мельника, 1 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с.Овадно, вул. Покровська, 20а 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Горичів, вул. Л. Українки, 12 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Березовичі, вул. Першотравнева, 2 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Селіски, вул. Садова, 20 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Білин, вул. Лісова, 4 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Охнівка, вул. Жовтнева, 21 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Бубнів, вул. Жовтнева, 1 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Руснів, вул. Відродження, 10 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Черчичі, вул. Сонячна, 4 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул. І.Франка, 9 
 Реєстраційне досьє від 24.07.2018 № 07/2407-М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 18 ФОП Сусак Михайло Ярославович 
Місцезнаходження: м.Київ, просп.Голосіївський, буд.25, кв.21 
Ідентифікаційний код:   3301211370 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедія і травматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Керченська, буд. 1/20, кв. 1 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 07/2507-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 19 ФОП Гуменюк Людмила Петрівна 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Млинівський р-н, смт Млинів, вул. Івана 
Франка, буд.29 
Ідентифікаційний код:   МС778339 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю народна та нетрадиційна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Млинівський р-н, смт. Млинів, вул. Степана Бандери, буд. 61/2а 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 07/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 20 ФОП Янюк Ігор Васильович 
Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м.Горохів, вул. Ігоря Сливки, 
буд. 39, кв. 8 
Ідентифікаційний код:   2717908776 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горіхів, вул. Паркова, буд 24-а 
 Реєстраційне досьє від 23.07.2018 № 08/2307-М 



 10 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №3 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ" 
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Васищеве, вул. Зелена, 
буд. 36 
Ідентифікаційний код:   38008933 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, організація і управління 
охороною здоров'я, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., Харківський р-н, село Котляри, вул. Миру, буд. 3 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Хорошеве, вул. Миру, буд. 21 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Васищеве, вул. Зелена, буд. 36 
Харківська обл., Харківський р-н, село Лизогубівка, вул. Лікарняна, буд. 6 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. Кооперативна, буд. 32 
 Реєстраційне досьє від 24.07.2018 № 08/2407-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 22 ФОП Харьков Андрій Леонідович 
Місцезнаходження: м.Київ, просп.Лобановського Валерія, буд. 6В, кв. 102 
Ідентифікаційний код:   2652005156 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія, акушерство і гінекологія, хірургія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Глибочицька, буд. 32-Б, приміщення №164 
м.Київ, вул. Коперника, буд. 12-Д 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 08/2507-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 23 ФОП Воронянська Жанна Ігорівна 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька,                               
вул. Чернишевського, буд. 6-А, кв. 2 
Ідентифікаційний код:   3188812726 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Леніна, буд. 119-а 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 08/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
СЕЛА БАЛКІВЦІ" МАМАЛИГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
НОВОСЕЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Балківці,                           
вул. Головна, буд. 5-А 
Ідентифікаційний код:   36897408 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа,  акушерська справа 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Балківці, вул. Головна, буд. 5-А 
 Реєстраційне досьє від 23.07.2018 № 09/2307-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 25 ФОП Петренко Ірина Володимирівна 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Приморська, буд. 96 
Ідентифікаційний код:   2988802202 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд. 2-Г 
 Реєстраційне досьє від 24.07.2018 № 09/2407-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
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код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 26 ФОП Тимофєєва Катерина Ігорівна 
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 20/8, кв. 3-А 
Ідентифікаційний код:   2937311468 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Мстислава Скрипника, буд. 40, приміщення 3001 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 09/2507-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 27 ФОП Чорна Галина Миколаївна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Миколаївський р-н, село Дроговиж,                               
вул. Винниченка, буд. 66 
Ідентифікаційний код:   2821318929 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ендокринологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Миколаївський р-н, м.Миколаїв, вул. Мазепи, 11/3 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 09/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 28 ФОП Шубенко Юрій Васильович 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Тютюнників, буд. 51, кв. 14 
Ідентифікаційний код:   2316814155 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Високий замок, 4 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 10/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 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 нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 
 29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
СЕЛА НЕСВОЯ" МАМАЛИГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
НОВОСЕЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Несвоя,                                   
вул. Центральна, буд. 42 
Ідентифікаційний код:   36897649 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа,  акушерська справа 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Несвоя, вул. Центральна, буд. 42 
 Реєстраційне досьє від 23.07.2018 № 11/2307-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 30 ФОП Грін-Підгаєцька Мар'яна Василівна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Володимира Великого, буд. 89, кв. 93 
Ідентифікаційний код:   3200404360 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Яворівський р-н, село Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 11/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 31 ФОП Штиров Артем Ігорович 
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, село Черкаські Тишки,               
вул. Весела, буд. 16 
Ідентифікаційний код:   2693017317 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа 
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за місцем провадження діяльності 
м.Харків, просп. Перемоги, вул. 64 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 12/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 32 ФОП Водоріз Катерина Мелітонівна 
Місцезнаходження: Харківська обл., Ізюмський р-н, село Діброва, вул. Шевченко, 
буд. 10 
Ідентифікаційний код:   2560904968 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, 
ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., м.Ізюм, вул. Героїв-Чорнобильців, буд. 25/23 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 13/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 33 ФОП Прозоровська Ганна Веніаминівна 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Науки, буд. 41/43, кв. 105 
Ідентифікаційний код:   2797922206 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, просп. Перемоги, буд. 64 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 14/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 34 ФОП Сухомлінова Лариса Олегівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Дерев'янка, буд. 7, кв. 126 
Ідентифікаційний код:   2624217406 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, просп. Перемоги, буд 64 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 15/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 35 ФОП Цикало Марина Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Перемоги, буд. 66-З, кв. 26 
Ідентифікаційний код:   2781914507 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна 
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Балакірєва, 17-В 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 16/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 36 ФОП Мельник Віталій Віталійович 
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, буд. 23, 
кв. 13 
Ідентифікаційний код:   3226803057 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., м.Свердловськ, просп. Хіміків, буд. 36/33 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 17/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 37 ФОП Іщук Ірина Вікторівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Володимир-Волинський, В/Ч А1008 
Ідентифікаційний код:   2671517825 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул. Карбишева, 6/31 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 18/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 38 ФОП Яненко Микола Лук'янович 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Макаренка, буд. 30 
Ідентифікаційний код:   1774602892 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд. 75 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 19/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 39 ФОП Захарчук Євгенія Олегівна 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Василя Стуса, буд. 44, кв. 42 
Ідентифікаційний код:   3221010166 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Біла Церква, бул. М.Грушевського, буд.13, літера "Й", каб.707 
 Реєстраційне досьє від 20.07.2018 № 2007/04-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 40 ФОП Шевченко Аліна Віталіївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Курська, буд. 13-В, кв. 51 
Ідентифікаційний код:   2959313863 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Кудряшова, буд. 7 
 Реєстраційне досьє від 20.07.2018 № 2007/07-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 41 ФОП Гаврилюк Володимир Григорович 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, село Зарічани,                         
вул. Бориса Тена, буд. 8, корпус А 
Ідентифікаційний код:   2216003894 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча ортопедія і травматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Житомир, вул. Івана Огієнка, буд. 1/34, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 21/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 42 ФОП Лукашук Андрій Миколайович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вільямса, буд. 17/11, корпус 1, кв. 44 
Ідентифікаційний код:   2849616456 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-а, оф.6 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 22/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 43 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МИРГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Миргород, вул. Старосвітська, буд. 22/5 
Ідентифікаційний код:   42075445 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія, педіатрія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, медична 
статистика 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Миргород, вул. Старосвітська, буд. 22/5 
Полтавська обл., м.Миргород, вул. Багачанська, буд. 40 
Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, буд. 140 
 Реєстраційне досьє від 23.07.2018 № 2307/03-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 44 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ" 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, село Аджамка,                 
вул. Центральна, буд. 42 
Ідентифікаційний код:   38302240 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною 
здоров'я; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,  
акушерська справа, медична статистика,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Підгайці, вул. Говорова, буд. 49 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Мухамедієва, буд. 26 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Володимирівка, вул. Шевченка, буд. 18 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Червоний Яр, вул. Мічуріна, буд. 4 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Українка, вул. Гагаріна, буд. 47 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Велика Северинка, вул. Миру, буд.1 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Бережинка, пров. Садовий, буд. 1-а 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул. Центральна, буд. 42 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Могутнє, вул. Миру, буд. 121 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Степове, вул. Центральна, буд. 6 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Сонячне, вул. Весняна, буд. 1 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Калинівка, вул. Шкільна, буд.113 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Попівка, вул. Миру, буд. 12 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Миколаївка, вул. Майстерюка, буд. 75 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Ново - Павлівка, вул. Полинкіна, буд. 5 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Медерово, вул. Лісова 
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Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Осикувате, вул. Шевченка, буд. 15 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Олено-Косогорівка, вул. Миру, буд. 15 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Степова,  
буд. 15 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Олексіївка, вул. Ушакова, буд. 57 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Шевченково, вул. Братів Тобілевичів, 
буд. 42 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Соколівське, вул. Центральна, буд. 44 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Веселівка, вул. Миру, буд. 57 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Лісне, вул. Садова, буд. 22 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Шостаківка, вул. Садова, буд. 5 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Клинці, вул. Перемоги, буд. 12 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Івано-Благодатне, вул. Лісова Поляна, 
буд. 2, кв. 23 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Івано-Благодатне, вул. Паркова 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Іванівка, вул. Миру, буд. 77-а 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Ганнинське, вул. Д.Панченка, буд. 16 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с.Гаївка, вул. Центральна, буд. 32 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Високі Байраки, вул. Центральна,  
буд. 3 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Катеринівка, вул. Південна, буд. 12 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Вільне, вул. Центральна, буд. 17 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Овсяниківка, пров. Вишневий, буд. 9 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Аврамівка, вул. Перемоги, буд.1 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Федорівка, вул. Л.Кравчука, буд. 75 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Соколівське, вул. Центральна, буд. 44 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Созонівка, вул. Паркова, буд. 9 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Покровське, пров. Миру, буд. 9 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Первозванівка, вул. Шевченка, буд 63 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Оситняжка, вул. Центральна, буд. 44 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Назарівка, пров. Слави, буд.10 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Карлівка, вул. Центральна, буд. 2-б 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Вишняківка, вул. Молодіжна, буд.11 
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Обознівка, вул. Світанкова, буд.11 
 Реєстраційне досьє від 23.07.2018 № 2307/04-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 

 45 ФОП Копецький Олексій Валерійович 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Чернівецький р-н, смт Чернівці,вул. Леніна,  
буд. 71 
Ідентифікаційний код:   2884712294 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія,  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Чернівецький р-н, с.м.т. Чернівці, вул. Вінницька, буд. 10 
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 Реєстраційне досьє від 24.07.2018 № 2407/04-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 46 ФОП Осадчий Олександр Віталійович 
Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, просп. 
Шевченка, буд. 9 А, кв. 97 
Ідентифікаційний код:   2784407276 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю психіатрія, психотерапія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, бульвар Кольцова, 13 
 Реєстраційне досьє від 24.07.2018 № 2407/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 47 ФОП Побережник Михайло Романович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Хоростків, вул. Низова, 
буд. 2А 
Ідентифікаційний код:   2979805159 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. М.Тарнавського, буд. 19, прим.77 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 2507/03-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 48 ФОП Хлєбнікова Світлана Дмитрівна 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Калнишевського, буд. 20, кв. 26 
Ідентифікаційний код:   2473205208 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 139, приміщення ХІІ 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 2507/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 49 ФОП Сіняков Володимир Васильович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Бериславський р-н, м.Береслав,                                 
вул. Губайдуліна, буд. 67, кв. 32 
Ідентифікаційний код:   2547615715 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю хірургія, ендоскопія 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 1 Травня, буд 122, кв. 45 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 2507/06-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 
 50 ФОП Бабенко Світлана Борисівна 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Бериславський р-н, м.Берислав, вул. 1 Травня, 
буд. 122, кв. 45 
Ідентифікаційний код:   2394710166 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю офтальмологія 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 1Травня, буд. 124 
 Реєстраційне досьє від 25.07.2018 № 2507/08-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 51 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИКАЛ СЕРВІС" 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Перемоги, буд. 136, офіс 34 
Ідентифікаційний код:   42273991 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45 
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 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 26/2607-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 52 ФОП Олійник Інна Михайлівна 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Вінницький р-н, село Якушинці, вул. Садова, 
буд. 36 
Ідентифікаційний код:   3064014327 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою: рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Чорновола, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 53 ФОП Антощук Тетяна Володимирівна 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Фастів, вул. Савченко, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   3361406966 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Фастівський р-н, м.Фастів, вул. Зигмунда Козаря, 10а 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 54 ФОП Кулаєць Марія Борисівна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, село Оболоня,                       
вул. Бабієва Гора, буд. 9А 
Ідентифікаційний код:   3180422500 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю офтальмологія 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м.Болехів, вул. Січових Стрільців, буд. №2 
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 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/03-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 55 ФОП Проценко Геннадій Васильович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Голопристанський р-н, м. Гола Пристань,               
вул. Комарова, буд. 17/28 
Ідентифікаційний код:   2399607658 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою: ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Голопристанський р-н, вул. Чорноморська, буд. 73 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 56 ФОП Похмурська-Гудим Наталія Мирославівна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Граб'янки, буд. 7, кв. 98 
Ідентифікаційний код:   3000911063 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, народна та нетрадиційна медицина, 
терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Здоров'я, буд. 6/8-а 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/06-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 57 ФОП Чайковський Олег Миколайович 
Місцезнаходження: м.Київ, провулок Владислава Заремби, буд. 24 
Ідентифікаційний код:   2869900450 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, урологія, ультразвукова діагностика, педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Срібнокільська, буд.12 
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 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/07-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 58 ФОП Пасулька Тамара Йосипівна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хустський р-н, село Іза, вул. Воз'єднання,            
буд. 23 
Ідентифікаційний код:   2443315606 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Іза, вул. Центральна, буд.103 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/10-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 59 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
КОНОТОПСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Конотоп, вул.Паризької Комуни, буд.30 
Ідентифікаційний код:   03189340 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча психіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Паризької Комуни, 30 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/11-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 60 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КАМ'ЯНКА-
БУЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м.Кам'янка-Бузька,                   
вул. Шевченка, буд. 6 
Ідентифікаційний код:   42021164 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Обидів, вул. Центральна, 4 
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 6 
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 33 
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Батятичі, вул. Івана Франка, 124 
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Тадані, вул. Галицька, 6 
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Зубів Міст, вул. Широка, 10 
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Прибужани, вул. Зелена, 53/а 
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Гайок, вул. Гайківська, 31 
Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с. Желдець, вул. Підгірна, 3 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/12-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 61 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯМПІЛЬСЬКИЙ 
РАЙОННИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЯМПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Ямпільський р-н, м.Ямпіль, вул. Сонячна, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   37636913 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),  акушерська справа, 
медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Буша, вул. Гоголя, 15 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Цекинівка, вул. Центральна, 134 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Добрянка, вул. Шевченка, 12 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Біла, вул. Сергія Камінського, 122 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Слобода-Підлісівська вул. Шевченка, 31 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. В.Кісниця, вул. Центральна, 18 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Русава вул. Виноградна, 1 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Ратуш вул. Мічуріна, 12 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Підлісівка, вул. Щорса, 30 А 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Оксанівка, вул. Надністрова, 7 
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Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Нечуївка, вул. Центральна, 25 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Михайлівка, вул. Грушевського, 46Б 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Іванково, вул. Прикордонна, 56 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Вітрівка, вул. Миру, 14 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Безводне, вул. Лісова, 34 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Гальжбіївка, вул. Незалежності, 50 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, м.Ямпіль, вул. Сонячна, 4 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, м.Ямпіль, вул. Пирогова, 1 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Северинівка, вул. Центральна, 3 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Придністрянка,  вул. Дружби, 49 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Писарівка, вул. Центральна, 31 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Петрашівка, вул. Галини Сірої, 2 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Клембівка, вул. Віктора Наконечного, 2 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Качківка, вул. Соборна, 27 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Довжок, вул. Калинова, 6 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Дзигівка, вул. Пирогова, 14 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Гонорівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2 
Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Пороги, вул. Лесі Українки, 10 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/14-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 62 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"  ЖМЕРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ 
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Добролюбова, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   37261811 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною  
здоров'я, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: 
лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа, 
медична статистика,  медико-профілактична справа 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Кацмазів, вул. Пирогова 
Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Добролюбова, 2 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Подільське, вул.Космодем’янська 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Кудіївці, вул. Л. Українки, 16 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Новоселиця, вул. Жовтнева, 10 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Курилівці, вул. Миру, 7 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Лопатинці, вул.Кармалюківська 
Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Київська, 288 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Вознівці, вул. Пирогова 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Зоринці, вул. Кооперативна, 1 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Межирів, вул. Сербинівська, 60 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Дубова, вул. Незалежності, 23 
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Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Олексіївка, вул. Леніна, 83 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Петрані, вул. Колгоспна, 12 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Рижавка, вул. Шевченко 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Рожепи, вул. Гагаріна, 6 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Слобода Межирівська, вул. Центральна 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Слобода Носківецька, вул. Колгоспна, 16 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Лисогірка, вул. Миру, 10 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. Партизанська, 36 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Рів, вул. Пушкіна, 31 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Стодульці, вул. Залізнична, 5 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Тарасівка, вул. Шевченко, 17 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Телелинці, вул. Космонавтів, 1 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Сідаво, вул. Садова, 1 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Потоки, вул. Центральна, 13 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Мовчани, вул. Шевченко 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Жуківці, вул. Центральна,138 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт. Браїлів, вул. Островського, 18 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Людавка, вул. Жовтнева, 78а 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Носківці, вул. Центральна, 7 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Лука Мовчанська, вул. Карпенчука, 4а 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Будьки, вул. Центральна, 6 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мала Жмеринка, вул.Леніна, 16 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Коростівці, вул. Шевченка, 7 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Щученці, вул. Одеська, 2 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Кармелюкове, вул. Медична 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Сербинівці, вул. Центральна 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Почапинці, вул. Садова, 10 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Кам’яногірка, вул. Кооперативна, 9 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Олександрівка, вул. Шевченко, 6 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Біликівці, вул. Кругова 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Тартак,  вул. Вербівська, 1а 
Вінницька обл., Жмеринський р-н, с.Станіславчик, Урицького, 2 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/15-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 63 ФОП Вовк Роман Петрович 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Чернівецький р-н, село Борівка, вул. Перемоги, 
буд. 3 
Ідентифікаційний код:   2777506256 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: ортопедична стоматологіяза 
місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Чернівецький р-н, с.м.т. Чернівці, вул. Вінницька, буд.10 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/16-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
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код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 64 ФОП Українець Альбіна Василівна 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, село Великий Кучурів, 
вул. Шевченка, буд. 9-Д 
Ідентифікаційний код:   3314517324 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, проспект Незалежності, 87 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/17-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 65 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" НОВОСЕЛИЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м.Новоселиця,                
провулок Карамзіна, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   02005832 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, 
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, неврологія, терапія, 
педіатрія, ортопедія і травматологія, кардіологія, анестезіологія, функціональна 
діагностика, дерматовенерологія, офтальмологія, отоларингологія, фтизіатрія, 
пульмонологія, ендокринологія, ревматологія, онкологія, неонатологія, психіатрія, 
хірургія, дитяча психіатрія, підліткова терапія, дитяча гінекологія, наркологія, 
рентгенологія, урологія, ультразвукова діагностика, інфекційні хвороби; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа 
(операційна), лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія, 
стоматологія,  акушерська справа, ортопедична стоматологія, лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м.Новоселиця, провулок Карамзіна, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/18-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
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банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 66 ФОП Бодь Тетяна Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Суворова, буд. 20 
Ідентифікаційний код:   2731912507 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Подільська, буд. 17/1 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/19-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 67 ФОП Гаврилюк Максим Олександрович 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Жмеринський р-н, село Станіславчик,                    
вул. Калініна, буд. 14 
Ідентифікаційний код:   3333410151 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортодонтія 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, буд. 143 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/20-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 68 ГРАБАРІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-
ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Пирятинський р-н, село Грабарівка,                                
вул. Пляшечника, буд. 18 
Ідентифікаційний код:   03189268 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю психіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., Пирятинський р-н, село Грабарівка, вул. Пляшечника, буд. 18 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/21-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
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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 нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 69 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 11263" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Орловська, буд. 21 
Ідентифікаційний код:   03116157 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Орловська, буд. 21 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/22-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 70 ФОП Гончаренко Степан Васильович 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Гната Хоткевича, буд. 67, кв. 50 
Ідентифікаційний код:   3293211672 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, с. Гаврилівка, вул. Українська, 
буд.82 

 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/23-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 71 ФОП Гаєвий Богдан Мирославович 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Стрийська, буд. 8 
Ідентифікаційний код:   2762013353 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю офтальмологія 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Івана Мазепи, буд. 36-а 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/24-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
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територіальних органів Державного казначейства) 
 
 72 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДА 
ВІНЧІ ДЕНТАЛ" 
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 6/7А 
Ідентифікаційний код:   42147179 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, дитяча 
анестезіологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична 
стоматологія, стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, стоматологія, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 6/7А, приміщення №9 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/25-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 73 ФОП Жорняк Юрій Валентинович 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Льва Толстого, буд. 7, ОГЦУБГ 
Ідентифікаційний код:   3168605630 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча 
стоматологія, дитяча анестезіологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 26, прим. 85 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/26-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 74 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВІННИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"  ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Вінницький р-н, село Бохоники, вул. Гагаріна, 
буд. 46 
Ідентифікаційний код:   37489689 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа, лабораторна справа (клініка),  акушерська справа, медична 
статистика,  медико-профілактична справа 
за місцем провадження діяльності 
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Вінницька обл., Вінницький р-н, село Мізяківські Хутори, вул. Центральна, буд. 15 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Бохоники, вул. Гагаріна, буд. 46 
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 92 
Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Вороновиця, вул. Гагаріна, буд. 20 
Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 6а 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Писарівка, вул. Покровська, буд. 108 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Лука-Мелешківська, вул. Тиврівське шосе, 
буд. 18 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Некрасове, вул. Некрасова, буд. 11 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Вінницькі Хутори, вул. 8 березня, буд. 11а 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Гавришівка, вул. Гагаріна, буд. 22а 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Якушинці, вул. Набережна, буд. 11 
Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, буд. 2 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Сосонка, вул. Миру, буд. 17 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Степанівка, вул. Соборна, буд. 1а 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Пултівці, вул. Жовтнева, буд. 14 
Вінницька обл., Вінницький р-н, село Михайлівка, вул. Липовецька, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/27-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 75 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Шептицького, буд. 9 
Ідентифікаційний код:   13815703 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, ортопедія і 
травматологія, офтальмологія, хірургія, хірургічна стоматологія, стоматологія, 
анестезіологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, ендокринологія, 
ендоскопія, терапія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, 
неврологія, нейрохірургія, проктологія, рентгенологія, судинна хірургія, ультразвукова 
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, бактеріологія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), рентгенологія, лабораторна справа (клініка), 
лабораторна справа (гігієна), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Івана Франка, буд. 16 
Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Шептицького, буд. 9 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/29-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
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територіальних органів Державного казначейства) 
 
 76 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 
КАГАРЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Київська обл., Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул. Паркова,        
буд. 10 
Ідентифікаційний код:   38085929 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани),  акушерська справа,   
сестринська справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Переселення, вул. Миру, буд. 9 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Зелений Яр, вул. Центральна, буд. 3 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Горохуватка, вул. Київська, буд. 21 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Леонівка, вул. Гагаріна, буд. 137-а 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Слобода, пл. Слави, буд. 67 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Пивці, вул. Гагаріна, буд.7 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Гребені, вул. Жовтнева, буд.11 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Панікарча, вул. Ю.Гладченка, буд.1 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Бендюгівка, вул. Бащенка, буд. 29-а 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Ліщинка, вул. Леніна, буд. 3 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Шпендівка, вул. Червоноармійська, буд. 8-а 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Сущана, вул. Шевченка, буд.13 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Горохове, вул. Загорулька, буд. 12 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. В.Пріцьки, вул. Центральна, буд.41 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Нова, буд. 1 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Мирівка, вул. Берегова, буд. 38 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Стрітівка, вул. Шевченка, буд. 21 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Стайки, вул. Шкільна, буд.3 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Шубівка, вул. Пушкіна, буд.15 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Халча, вул. Р.Н.Куща, буд. 2 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Б.Щучинка, вул. Героїв Дніпра, буд.3 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Бурти, вул. Центральна, буд. 3-а 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Кадомка, вул. Волошка, буд. 3 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Зорівка, вул. Пролетарська, буд. 17 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Очеретне, вул. Садова 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Липовець, вул. Миру, буд. 7 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Новосілки, вул. Шевченка, буд. 6 
Київська обл., Кагарлицький р-н, с.Ченняхів, вул. 8 Березня, буд.3-а 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/30-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 77 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"УМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 50 
Ідентифікаційний код:   40317886 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, медична статистика,  санологія 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Умань, вул. Незалежності, буд. 57 
Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 50 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/32-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 78 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 
СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Соледарська, 
буд. 1-А 
Ідентифікаційний код:   41276572 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Никифорівка, вул.Тімірязєва, буд.1 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Трипілля, вул. Миру, буд.17 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Володимирівка, вул.Гагаріна, буд.40 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Василівка, вул.Нижня, буд.18 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Берестове, вул.Садова, буд.8 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Яковлівка, вул.Донецька, буд.9 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Підгороднє, вул.Садова, буд.8-а 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Васюківка, вул.Миру, буд.6 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Федорівка, вул.Зарічна, буд.54 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Оріхово-Василівка, вул.Чкалова, буд.80 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Міньківка, вул. Центральна, буд. 2 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Роздолівка, вул. Миру, буд.27 
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Соледарська, буд.1-а 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Парасковіївка, вул.Гірників, буд.3 
Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Бахмутське, вул.Дружби, буд. 29/2 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/34-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
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код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 79 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЛУМАЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" 
ТЛУМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ ТЛУМАЦЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ  
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, м.Тлумач,                         
вул. Винниченка, буд. 84 
Ідентифікаційний код:   41394939 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа 
(клініка), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Бортники, вулиця Перемоги,  
будинок 6 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Гринівці, вулиця Грушевського, 
будинок 24 А 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Колінці, вулиця Шевченка,  
будинок 54 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Надорожна, вулиця Гостинець, 
будинок 39 А 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Королівка, вулиця Петричика, 
будинок 2 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с.Загір'я, вул. Центральна, буд.15 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Пужники, вулиця Незалежності, 
будинок 1 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, місто Тлумач, вулиця Винниченка, 
будинок 84 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Прибилів, вулиця І.Франка,  
будинок 3 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Остриня, вулиця Січових Стрільців, 
будинок 5 А 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Вікняни, вулиця Підгірянки,  
будинок 69 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с.Братишів, вул. Гориста, буд.8 
Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Тарасівка, вулиця Шевченка, 
будинок 4 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/35-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 80 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ШПИКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" ШПИКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Шпиків,                                       
вул. Незалежності, буд. 131 
Ідентифікаційний код:   42177140 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа,  акушерська справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Кленове, вул. Матроса, буд.8 
Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Шпиків, вул. Незалежності, буд.131 
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Торків, вул. Воїнів визволителів, буд. 20 
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шпиківка, вул. Ковпака, буд.37 
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Торків, вул. Мельника, буд.11 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/37-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 81 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Курчатова, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   42037326 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, загальна 
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., м.Енергодар, просп. Будівельників, буд. 33 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/38-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 82 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Олександра 
Коротченка, буд. 18А 
Ідентифікаційний код:   38505313 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапевтична стоматологія, акушерство і гінекологія, терапія, педіатрія, 
інфекційні хвороби, фізіотерапія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, 
хірургічна стоматологія, дерматовенерологія, неврологія, хірургія, професійна патологія, 
офтальмологія, отоларингологія, стоматологія, психіатрія, наркологія, ортопедична 
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа, медична статистика, лікувальна справа,  акушерська справа, рентгенологія, 
лабораторна справа (клініка), стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., м.Первомайськ, вулиця Гвардійська, 3/81 
Миколаївська обл., м.Первомайськ, вулиця Рожева, 1/1 
Миколаївська обл., м.Первомайськ, вулиця Коротченка, будинок 18а 
Миколаївська обл., м.Первомайськ, вулиця Широка,будинок 1 
Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул.Горького, буд.32 
Миколаївська обл., м.Первомайськ, вулиця Бульвар Миру, будинок 49 
Миколаївська обл., м.Первомайськ,  вулиця Толбухіна, будинок 105 
Миколаївська обл., м.Первомайськ, бул. Миру, буд.53 
 Реєстраційне досьє від 26.07.2018 № 2607/39-М 
 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що 
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 Всього: 82 справи 
 
 
 
Заступник Міністра                                                                      Роман ІЛИК 
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