
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я  України 
19.09.2019 № 1947 

 
Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

 
 1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СТЕПАНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Степань, вул. Дорошенка, 
буд. 100 
Ідентифікаційний код:   37261214 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, хірургічна 
стоматологія, терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, неврологія, дерматовенерологія, 
офтальмологія, отоларингологія, ультразвукова діагностика, рентгенологія, ортопедія і 
травматологія, клінічна лабораторна діагностика, педіатрія, анестезіологія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна),  акушерська справа, лабораторна справа (клініка), 
рентгенологія, медична статистика, стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Степань, вул. Дорошенка, буд. 100 
 Реєстраційне досьє від 23.08.2019 № 01/2308-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"САЛЮТАС" 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Туган-Барановського, буд. 9 
Ідентифікаційний код:   42830922 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, онкохірургія, 
нейрохірургія, урологія, анестезіологія, алергологія, психіатрія, терапія, 
гастроентерологія, кардіологія, ревматологія, неврологія, ендокринологія, онкологія, 
загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з  
медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Туган-Барановського, буд. 9 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 01/2808-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 3 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Ю.Савченка, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   25002394 
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. Ю. Савченка, 1 
 Реєстраційне досьє від 23.08.2019 № 02/2308-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 4 ФОП Вандіна Анна Юріївна 
Місцезнаходження: м.Київ, Харківське шосе, буд. 61-А, кв. 61 
Ідентифікаційний код:   3233613262 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Білогородка, вул. Володимирська, 17 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 02/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 5 ФОП Іванова Наталія Василівна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Калуш, промп. Лесі Українки, буд. 1, 
кв. 27 
Ідентифікаційний код:   2236505280 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Смілянська, буд. 124/2, прим. 22 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 02/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 6 ФОП Клим Оксана Василівна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Підлужжя,                    
вул. Височана, буд. 5 
Ідентифікаційний код:   2980509385 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика, стоматологія, ортопедична стоматологія, 
хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Мельника, буд. 1, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 23.08.2019 № 03/2308-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 7 ФОП Пазушко Андрій Юрійович 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, пров. Щасливий, буд. 6 
Ідентифікаційний код:   2887611952 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., Волноваський р-н, м.Волноваха, пров. Матросова, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 03/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 8 ФОП Масюк Віталій Миколайович 
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, м.Яворів, вул. Заводська,                          
буд. 31 
Ідентифікаційний код:   2947909094 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедія і травматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Новояворівськ, вул. Шевченка, буд. 13 
 Реєстраційне досьє від 23.08.2019 № 04/2308-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 9 ФОП Штимак Альберт Іванович 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бориспіль, вул. Володимира Момота, буд. 16 
Ідентифікаційний код:   2274318115 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедія і травматологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 10 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 04/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 10 ФОП Сподар Юрій Миронович 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Низинна, буд. 4, кв. 42 
Ідентифікаційний код:   3372811655 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Городоцький р-н, м.Городок, майдан Гайдамаків, буд. 14 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 05/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 11 ФОП Шароді Світлана Миколаївна 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Канів, вул. Кобця, буд. 94 
Ідентифікаційний код:   3209710703 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Канів, вул. Олега Кошового, буд. 2/21 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 06/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 12 ФОП Мазур Максим Григорович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с.Малиничі,                         
вул. Центральна, буд. 16 
Ідентифікаційний код:   3274507610 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 
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за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 11-Б 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 07/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 13 ФОП Басілайшвілі Олег Валентинович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Чернишевська, буд. 1, кв. 4 
Ідентифікаційний код:   2554405175 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча дерматовенерологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, 
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча неврологія, дитяча хірургія, педіатрія, 
ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Динамівська, буд. 3Б 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 07/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 14 ФОП Стулова Любов Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Володимира Глинського, буд. 23 
Ідентифікаційний код:   2637717428 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологіяза місцем провадження діяльності 
м.Чернігів, вул. 1 Травня, буд. 191-В 
 Реєстраційне досьє від 23.08.2019 № 08/2308-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 15 ФОП Сироватка Руслана Віталіїївна 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Мечнікова, буд. 5А, кв. 40 
Ідентифікаційний код:   2549710843 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Ковель, вул. Театральна, буд. 15А 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 08/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
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банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 16 ФОП Бережна Олена Едуардівна 
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Європейська, буд. 141, кв. 33 
Ідентифікаційний код:   2954300860 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, вул. Миру, буд. 3 (2-й поверх) 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 08/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 17 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНТО-
МЕД СОФІЯ" 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Софіївська 
Борщагівка, вул. Боголюбова, буд. 16, прим. 9 
Ідентифікаційний код:   43143056 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча алергологія, дитяча 
гастроентерологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і 
травматологія, дитяча отоларингологія, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія; 
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Софіївська Борщагівка,                              
вул. Боголюбова, буд. 16, прим. 9 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 09/2908-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 18 ФОП Свірчевський Руслан Олександрович 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Вільськ, вул. Котенко, 
буд. 12 
Ідентифікаційний код:   3022802350 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.Вільськ, вул. Житомирська, буд. 37 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 13/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
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здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 19 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 131 
"ВІНОЧОК" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Тимірязєва, буд. 224-А 
Ідентифікаційний код:   35105093 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Тимірязєва, буд. 224-А 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 14/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 20 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИЦАР 
ЗУБ" 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, смт Гостомель, вул. Мисливська, буд. 13, 
приміщення 123 
Ідентифікаційний код:   42750219 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, ортопедична 
стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, терапевтична 
стоматологія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Ірпінь, смт Гостомель, вул. Мисливська, буд. 13, прим. 123 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 17/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 21 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ" ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, проспект Волі, буд. 47 
Ідентифікаційний код:   01982867 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, бактеріологія, терапія, 
трансфузіологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (гігієна),  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Луцьк, пр. Волі, 47 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 19/2708-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 22 ФОП Горний Дмитро Олександрович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Південна, буд. 
44 
Ідентифікаційний код:   3121323511 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Хотинський р-н, м.Хотин, вул. Свято-Покровська, буд. 98,                             
прим. 41 
 Реєстраційне досьє від 23.08.2019 № 2308/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 23 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АГРОСЕРВІС" 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Жашківський р-н, м.Жашків, вул. Перемоги, 
буд. 2-А 
Ідентифікаційний код:   30935374 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Перемоги, буд.2-А 
 Реєстраційне досьє від 23.08.2019 № 2308/03-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 24 ФОП Го Хайчжень 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Чорновола, буд. 25, кв. 45 
Ідентифікаційний код:   2559723046 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю рефлексотерапія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, проспект Перемоги, 26-А, прим.126 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 2708/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
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банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 25 ФОП Збаражський Юрій Володимирович 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Полтавська, буд. 62а/1, кв. 15 
Ідентифікаційний код:   2218904272 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика, дитяча кардіоревматологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Соборна, буд. 128/1 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 2708/03-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 26 КЕРМЕНЧИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ 
ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, селище Керменчик, 
вул. Паркова, буд. 3А 
Ідентифікаційний код:   21977940 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, смт Кременчук, вул. Паркова, буд. 3А 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 2708/08-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 27 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА 
ЛАБОРАТОРІЯ" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Петра Калнишевського, буд. 15, кв. 106 
Ідентифікаційний код:   42652958 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна 
діагностика, клінічна біохімія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою: лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, буд. 2 
м.Дніпро, вул. Батумська, буд. 13 
м.Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 28 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 2708/11-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
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Державного казначейства) 
 

 28 ФОП Ізмайлова Ольга Василівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Кащенка Академіка, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   2413400600 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, 
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, анестезіологія, дитяча 
анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, просп. Академіка Глушкова, буд. 9-Є 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 2708/12-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 29 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
'ТОРГОВИЙ ДІМ 'СВЯТОСЛАВ'' 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Нове Давидково,                    
вул. Миру, буд. 6, корпус А 
Ідентифікаційний код:   31889214 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Івана Франка, буд. 134/А 
 Реєстраційне досьє від 27.08.2019 № 2708/15-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО 
ЗНАЧУЩИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ХВОРОБ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Новий Білоус, масив 
"Зелений" №1 
Ідентифікаційний код:   02006107 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, 
отоларингологія, акушерство і гінекологія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, 
пульмонологія, торакальна хірургія, хірургія, ультразвукова діагностика, функціональна 
діагностика, рентгенологія, анестезіологія, психіатрія, стоматологія, наркологія, 
ендоскопія, епідеміологія, нефрологія, неврологія, бактеріологія, клінічна лабораторна 
діагностика, лабораторна імунологія, дитячі інфекційні хвороби, інфекційні хвороби, 
терапія, дерматовенерологія, медична психологія, клінічна біохімія, мікробіологія і 
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вірусологія, дитяча стоматологія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з  
медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія, 
лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), медична статистика,  
медико-профілактична справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Чернігів, вул. Шевченка, буд. 60 
Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Козача, буд. 80 
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Київська, буд. 56 
м.Чернігів, вул. Шевченка, буд. 43а 
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Новий Білоус, масив "Зелений" №1 
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м.Бахмач, вул. Південна, буд. 20 
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Земська, буд. 7 
м.Чернігів, вул. І.Мазепи, буд. 3 
м.Чернігів, вул. О.Верені, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 2808/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 31 ФОП Михайленко Юрій Олексійович 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Чубинського Павла, буд. 9-А,                  
кв. 22 
Ідентифікаційний код:   2895412850 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Бровари, вул. Чубинського Павла, буд. 3, офіс 11 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 2808/04-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 32 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" 
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Лиманка, масив Радужний, 
буд. 21 
Ідентифікаційний код:   43060644 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, алергологія, акушерство і 
гінекологія, анестез іологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча 
отоларингологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, 
загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна 
лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, неврологія, нейрохірургія, 
онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, 
психіатрія, рентгенологія, стоматологія, судинна хірургія, терапія, ультразвукова 
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діагностика, урологія, хірургія, фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), медична 
статистика, рентгенологія,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), 
лікувальна справа (невідкладні стани) 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Сухий Лиман, вул. Чорноморців, буд. 107а 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Таїрове, вул. 40 років Перемоги, буд. 17 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Лиманка, масив Радужний, буд. 21 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 2808/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ДЕНТАЛ ЄВРО" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, площа Соборна, буд. 9А 
Ідентифікаційний код:   42907481 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, ортопедична 
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, 
рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, площа Соборна, буд. 9А 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 2808/10-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 34 ФОП Матьоріна Валентина Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Калинова, буд. 83, корпус 2, кв. 17 
Ідентифікаційний код:   2454000761 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, пров. Крушельницької, буд. 6, прим. 280 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 2808/11-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 35 ФОП Кобиляк Дмитро Михайлович 
Місцезнаходження: м.Дніпро, бульвар Слави, буд. 3, кв. 373 
Ідентифікаційний код:   3185912415 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна 
стоматологія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою: рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Академіка Чекмарьова, буд. 7, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 2808/12-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 36 ФОП Фреяк Богдан Йосипович 
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Симоненка, буд. 5, кв. 40 
Ідентифікаційний код:   2410202015 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, м. Рогатин, вул. Чорновола, буд.9 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 2808/13-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 37 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ" 
БАШТАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Баштанський р-н, м. Баштанка,                             
вул. Ювілейна, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   01998354 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, 
нефрологія, ендокринологія, кардіологія, фтизіатрія, наркологія, отоларингологія, 
інфекційні хвороби, гастроентерологія, анестезіологія, неврологія, психіатрія, хірургія, 
ортопедія і травматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, 
стоматологія, офтальмологія, фізіотерапія, терапія, педіатрія, неонатологія, ендоскопія, 
акушерство і гінекологія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, функціональна 
діагностика, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, 
патологічна анатомія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з  медичною освітою:  
сестринська справа, сестринська справа (операційна),  акушерська справа, лабораторна 
справа (клініка), рентгенологія, ортопедична стоматологія, медична статистика 
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за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Ювілейна, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 2808/15-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 38 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРУСИЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, смт Брусилів,                       
вул. Лермонтова, буд. 41 
Ідентифікаційний код:   03881478 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, ендоскопія, 
кардіологія, терапія, неврологія, клінічна лабораторна діагностика, ортопедія і 
травматологія, отоларингологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична 
стоматологія, фтизіатрія, ендокринологія, інфекційні хвороби, фізіотерапія, 
функціональна діагностика, хірургія, педіатрія, акушерство і гінекологія, офтальмологія, 
психіатрія, наркологія, дерматовенерологія, ультразвукова діагностика, рентгенлаборант, 
онкохірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа,  акушерська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, 
рентгенологія, стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., Брусилівський р-н, смт Брусилів, вул. Лермонтова, буд. 41 
Житомирська обл., Брусилівський р-н, с.Морозівка, вул. Миру, буд. 204 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 2808/17-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 39 ФОП Афанасьєва Оксана Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Срібнокільська, буд. 1, кв. 197 
Ідентифікаційний код:   2834920584 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна 
імунологія, дитяча кардіоревматологія, неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча 
офтальмологія, ультразвукова діагностика, дитяча хірургія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. М.Драгоманова, буд. 25, офіс 120 
 Реєстраційне досьє від 28.08.2019 № 2808/18-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
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Державного казначейства) 
 

 40 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕТІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ 
Місцезнаходження: Київська обл., Тетіївський р-н, с.Денихівка, вул. Лесі Українки, 
буд. 4 
Ідентифікаційний код:   01994221 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, 
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, ортопедія і 
травматологія, отоларингологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, 
терапія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),  акушерська 
справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, 
рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Тетіївський р-н, м.Тетіїв, вул. Цвіткова, буд. 26 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 41 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 
МЕДИЦИНИ МАЙБУТНЬОГО" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 87 
Ідентифікаційний код:   43009623 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
дерматовенерологія, терапія, хірургія, урологія, ендокринологія, ортопедія і 
травматологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з  
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 87 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 42 ФОП Літвінова Лілія Ігорівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Преображенська, буд. 24 
Ідентифікаційний код:   3410613124 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, 
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого 
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спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Кн.Кориатовичей, буд. 118, корпус 1, прим. 93 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/04-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 43 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Михайла Грушевського, буд. 33-А 
Ідентифікаційний код:   01991518 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапевтична 
стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична 
стоматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою: стоматологія,  сестринська справа, сестринська справа 
(операційна), лабораторна справа (клініка), рентгенологія, ортопедична стоматологія, 
медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Житомир, вул. Михайла Грушевського, буд. 33-А 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 44 ФОП Семенченко Віталій Володимирович 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. П.Коновальця, буд. 5, кв. 25 
Ідентифікаційний код:   3217203410 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія, отоларингологія, функціональна діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Фастівська, прим. 11, нежит. буд.літ. "Б-4" 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/06-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 45 ФОП Барна Вікторія Володимирівна 
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, м.Старобільськ,                      
площа Б.Хмельницького, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   2799701181 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Старобільський р-н, м.Старобільськ, площа Б.Хмельницького, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/07-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 46 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"СІМЕЙНА МЕДИЦИНА" 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Б.Хмельницького, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   43121523 
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 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/08-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 47 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБКИ 
ПЛАЗМИ "ХАРКІВ-ПЛАЗМА" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 271 
Ідентифікаційний код:   41976355 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, трансфузіологія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 
лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 271 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/09-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
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 48 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАГОТІВЛІ ТА 
ПЕРЕРОБКИ ПЛАЗМИ "ДНІПРО-ПЛАЗМА" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 17 
Ідентифікаційний код:   41577194 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, трансфузіологія, терапія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 17 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/10-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 49 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ІВАНІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Свинаря,                      
буд. 17 
Ідентифікаційний код:   43067367 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа, лікувальна справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Слобідка, вул. Руданського, буд. 54А 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Кам'яногірка, вул. Садова, буд. 27 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Гущинці, вул. Шевченка, буд. 71А 
Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Іванів, вул. Поштова, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/12-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 50 ФОП Мавродій-Брусова Ольга Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 9, кв. 17 
Ідентифікаційний код:   2737314303 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 49 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/14-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 51 ФОП Чеботар Оксана Олегівна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 56/3, кв. 5 
Ідентифікаційний код:   2950500864 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Марсельська, буд. 60 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/15-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 52 ФОП Горностаєва Наталя Юріївна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Слободська, буд. 43 
Ідентифікаційний код:   2165113103 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Троїцька, буд. 33А 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/16-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 53 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СНОВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Сновський р-н, м.Сновськ, вул. Спортивна, 
буд. 21 
Ідентифікаційний код:   02006834 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні 
хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, ортопедія 
і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, 
терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, хірургія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),  
акушерська справа,  сестринська справа, медична статистика, рентгенологія, сестринська 
справа (операційна) 
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за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., Сновський р-н, м.Сновськ, вул. Спортивна, буд. 21 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/17-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"САРНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" САРНЕНСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Ярослава 
Мудрого, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   01999796 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, дитяча анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, 
дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча неврологія, дитяча 
ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча 
психіатрія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, 
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, 
неврологія, неонатологія, нефрологія, онкологія, ортопедія і травматологія, 
отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, 
психіатрія, психофізіологія, пульмонологія, рентгенологія, стоматологія, терапія, 
ультразвукова діагностика, урологія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія, 
ревматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  акушерська 
справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), лабораторна справа 
(гігієна), лікувальна справа, медична статистика, рентгенологія,  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, вул. Ярослава Мудрого, буд. 3 
Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, вул. Технічна, буд. 1 
Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, Ковельська, буд. 7 
Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Залізнична, буд. 62 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/19-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 55 ФОП Головка Олена Іванівна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Липча, вул. Зарічна, буд. 23 
Ідентифікаційний код:   2499413145 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
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за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Березово, вул. Без Назви, буд. 771 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/20-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 56 ФОП Філімановська Ольга Володимирівна 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Добропілля, вул. Луганського, буд. 21, кв. 34 
Ідентифікаційний код:   3302006481 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія, отоларингологія, дерматовенерологія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Добропілля, вул. Першотравнева, буд. 101 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/21-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 57 ФОП Луган Юлія Вікторівна 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50-А, кв. 52 
Ідентифікаційний код:   3241303103 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Лермонтова, буд. 2д, корпус 3, прим. 79 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/23-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 58 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"НАДВІРНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
НАДВІРНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна,                             
вул. Грушевського, буд. 12 
Ідентифікаційний код:   01993575 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, гематологія, дерматовенерологія, дитяча 
фтизіатрія, дитячі інфекційні хвороби, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - 
сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна 
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діагностика, комбустіологія, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, 
наркологія, неврологія, неонатологія, нефрологія, онкологія, ортодонтія, ортопедична 
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна 
анатомія, педіатрія, проктологія, психіатрія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, 
рефлексотерапія, стоматологія, судинна хірургія, терапевтична стоматологія, терапія, 
торакальна хірургія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, 
фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  акушерська справа, лікувальна справа, медична 
статистика, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),  
сестринська справа, сестринська справа  (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна, вул. Грушевського, буд. 12А 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна, вул. Грушевського, буд. 12Б 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна, вул. Грушевського, буд. 12 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Ланчин, вул. Незалежності, буд. 158 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/25-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 59 ФОП Возний Дмитро Сергійович 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Буча, вул. Енергетиків, буд. 8, кв. 43 
Ідентифікаційний код:   3267012610 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортодонтія, ортопедична стоматологія, стоматологія, хірургічна 
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Буча, вул. Нове Шосе, буд. 14, прим. 268 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/26-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 60 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДІОСТАР" 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Городоцька, буд. 62 
Ідентифікаційний код:   40420716 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Городоцька, буд. 62 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/27-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
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здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 61 ФОП Аль-Махакєрі Аміра 
Місцезнаходження: м.Харків, в'їзд Лазьківський 2-й, буд. 15, корп. Б 
Ідентифікаційний код:   3040212741 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, 
отоларингологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 74 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/28-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

  62  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА 
ПРОФЕСОРА С.ХМІЛЯ У ТЕРНОПОЛІ" 
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, буд. 1б, прим. 23 
Ідентифікаційний код:   43173959 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, урологія, 
ультразвукова діагностика, терапія, анестезіологія, клінічна лабораторна діагностика; за 
спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа,  сестринська 
справа, сестринська справа (операційна),  акушерська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, буд. 1б, прим. 23 
                                                   Реєстраційне досьє від 23.08.2019 № 2308/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 63 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТЕСТ 
ЛАБ" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 152 
Ідентифікаційний код:   42998846 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика, 
клінічна біохімія, бактеріологія, патологічна анатомія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), 
лабораторна справа (патологія),  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 152 
 Реєстраційне досьє від 29.08.2019 № 2908/29-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
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код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
      Всього: 63 справи 
 
Заступник начальника Управління –  
начальник відділу контролю якості  
медичної допомоги Управління  
ліцензування та контролю якості  
надання медичної допомоги                                Елла ГОРОВА 
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