
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я  України 
09.10.2019 № 2055 

 
Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

 
 1 ФОП Волинець Роман Юрійович 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Чернишевського, буд. 27 
Ідентифікаційний код:   3081322539 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, дитяча стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Набережна, 8А 
 Реєстраційне досьє від 02.09.2019 № 01/0209-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 ФОП Міхалко Микита Миколайович 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Котовського, буд. 24 
Ідентифікаційний код:   3267505714 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія, фізіотерапія 
за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Київська, буд. 56, каб. 17 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 01/0309-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) 
 
 3 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД "КОАГУЛЯНТ" 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Пологівський р-н, м.Пологи, вул. Лесі Українки, 
буд. 243 
Ідентифікаційний код:   03327724 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Лесі Українки, 243 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 01/0509-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) 
 
 4 ФОП Пасюк Інна Василівна 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Братів Кантемирів, буд.4 
Ідентифікаційний код:   2922716823 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.150 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 02/0509-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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛЕК СІ 
АГРО" 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, вул. Європейська, буд. 72-Б 
Ідентифікаційний код:   42326875 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Умань, вул. Європейська, буд.72-Б 
 Реєстраційне досьє від 02.09.2019 № 0209/01-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) 
 
 6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААЗ 
ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3 
Ідентифікаційний код:   40784911 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 10 А 
 Реєстраційне досьє від 02.09.2019 № 0209/02-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) 
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 7 ФОП Суховій Віктор Валентинович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Коробки, вул. Зоряна,                              
буд. 14, кв. 2 
Ідентифікаційний код:   2302802339 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Бериславський р-н, м.Берислав, вул. 1 Травня, буд. 124, каб. 28 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 03/0309-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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 
ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНИХ ФУНКЦІЙ ДИТИНИ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Велика Китаївська, буд. 53 
Ідентифікаційний код:   42031240 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Велика Китаївська, буд. 53 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 0309/02-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) 
 
 9 ФОП Фоменко Юлія Олегівна 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Селидове, вул. Перемоги, буд. 42, кв. 57 
Ідентифікаційний код:   3334006102 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика, акушерство і гінекологія 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Селидове, вул. Карла Маркса, буд. 15, к.16 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 0309/03-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) 
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 10 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛОЗІВСЬКЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ" ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Лозова, вул. Машинобудівників, буд. 29 
Ідентифікаційний код:   40199749 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
дерматовенерологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча кардіоревматологія, дитяча 
неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча 
психіатрія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, ендокринологія, інфекційні 
хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, 
неврологія, онкологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, 
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, ревматологія, 
рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, 
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна 
стоматологія, хірургія, анестезіологія, ендоскопія, неонатологія, трансфузіологія, 
патологічна анатомія, інфекційні хвороби, пульмонологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),  акушерська справа,  
сестринська справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія, лікувальна справа, 
сестринська справа (операційна), лабораторна справа (патологія), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., м.Лозова, вул. Лозовського, буд.10 
Харківська обл., м.Лозова, бульвар Шевченка, буд.1 
Харківська обл., м.Лозова, вул. Машинобудівників, буд.29 
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Катеринівка, вул. Живописна, буд.42 
Харківська обл., м.Лозова, мікрорайон 4, буд.25 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 0309/04-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) 
 
 11 ФОП Новак Валерій Миколайович 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Зіньківський р-н, с.Тарасівка 
Ідентифікаційний код:   2362604315 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортодонтія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., Зіньківський р-н, м.Зіньків, вул. Івана Петровського, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 04/0309-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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 12 ФОП Лисецький Андрій Вікторович 
Місцезнаходження: м.Київ, пр-т Голосіївський, буд.74-А, кв.105 
Ідентифікаційний код:   2912908154 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, онкологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 18, прим. № 5 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 04/0409-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 Дзюба Олена Валеріївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Урлівська, буд. 11А, кв. 85 
Ідентифікаційний код:   2974209825 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, стоматологія, 
терапевтична стоматологія, ортодонтія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Оболонська набережна, буд.1, корпус 2, нежитлове приміщення 85-86 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 0409/04-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) 
 
 14 ФОП Славінська Іванна Миколаївна 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Кременецький р-н, м.Почаїв,                            
вул. Варшавська, буд. 50 
Ідентифікаційний код:   3280815804 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика, акушерство і гінекологія 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Почаїв, вул. Промислова, буд.5 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 0409/05-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) 
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 15 ФОП Вознюк Ірина Петрівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Відродження, буд. 45, кв. 99 
Ідентифікаційний код:   2569715642 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю психотерапія 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Луцьк, пр-т Відродження, буд.13 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 0409/06-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) 
 
 16 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1" 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. 2 Екіпажна, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   05483078 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, ендокринологія, 
кардіологія, ревматологія, хірургія, офтальмологія, неврологія, ендоскопія, фтизіатрія, 
інфекційні хвороби, ортопедія і травматологія, фізіотерапія, анестезіологія, 
отоларингологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, епідеміологія, патологічна 
анатомія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, рентгенологія, клінічна 
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, лабораторна імунологія, 
медицина невідкладних станів; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа 
(гігієна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), лікувальна справа 
(невідкладні стани), рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. 2 Екіпажна, буд.4 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 0409/07-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) 
 
 17 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКК 
ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ ЗОРУ" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 5, кв. 23 
Ідентифікаційний код:   43099729 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія, дитяча 
офтальмологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Петра Григоренка, буд.2-К 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 0409/08-М 



7 

 

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 Ніколов Володимир Георгійович 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Руставі, буд. 10, кв. 71 
Ідентифікаційний код:   1994409950 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична 
стоматологія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Вінтера, буд. 42, прим. 65 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 0409/09-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) 
 

 19 ФОП Іванина Оксана Володимирівна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, смт Міжгір'я, вул. Лучкая, 
буд. 2, кв. 1 
Ідентифікаційний код:   2715402503 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Міжгірський р-н, смт Міжгір'я, вул. Шевченка, буд.13, кв.3 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 0409/10-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) 
 
 20 ФОП Вишнякова Оксана Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Передова, буд.677, кв.10 
Ідентифікаційний код:   2901319544 
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. Курчатова, буд.10 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 0409/11-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»  
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банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 21 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА 
СІМЕЙНОГО ЗДОРОВ'Я "ДЖИ АЙ МЕД" 
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Кольцова, буд.14-Д 
Ідентифікаційний код:   43009242 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика, педіатрія, 
гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, дерматовенерологія, кардіологія, неврологія, 
дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча 
отоларингологія, урологія, ендоскопія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з  
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, бульвар Кольцова, буд.14-Д, приміщ.1289 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 0409/12-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) 
 
 22 ФОП Симбай Надія Несторівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Золочівський р-н, м.Золочів, вул. Пачовського, 
буд. 9 
Ідентифікаційний код:   2130023327 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю офтальмологія, дитяча офтальмологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Золочів, вул. Бродівська, буд. 2в 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 05/0309-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 ФОП Дрощак Віктор Олександрович 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Путильський р-н, смт Путила, вул. І.Франка, 
буд. 14 
Ідентифікаційний код:   2596521515 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія, загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Путильський р-н, смт Путила, вул. Українська, 77 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 05/0409-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) 
 
 24 ФОП Дінець Ірина Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Дружби народів, буд.213, кв.14 
Ідентифікаційний код:   2926915589 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична 
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, стоматологія, рентгенологія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Маршала Батицького, буд. 15 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 05/0509-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) 
 
 25 ФОП Костенко Олександра Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Очаківська, буд.5, кв.1-А 
Ідентифікаційний код:   2989811840 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з  
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Культури, 11 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/02-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) 
 
 26 ФОП Садварій Олеся Іванівна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Млинська, буд.12 
Ідентифікаційний код:   2211320203 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Духновича, 27 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/03-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) 
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 27 ФОП Паламарчук Дарина Василівна 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Жашківський р-н, м.Жашків, вул. Шевченка, 
буд.13, кв.23 
Ідентифікаційний код:   3358313961 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Соборна, 61 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/04-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) 
 
 28 ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Київська, буд.69 
Ідентифікаційний код:   03190544 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, психіатрія, 
стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Київська, буд. 69 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/05-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) 
 
 29 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
ХЕРСОНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: м.Херсон, смт Комишани, провулок Робочий, буд.12 
Ідентифікаційний код:   03189682 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Херсон, смт Комишани, пров. Робочий, буд. 12 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/06-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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 30 ФОП Романова Тетяна Олександрівна 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Рильського, буд.7-Д, кв.18 
Ідентифікаційний код:   2770613620 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю офтальмологія, дитяча офтальмологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Тетяни Яблонської, буд. 6, нежилі приміщення з №1 по № 5, 5а, з № 6 по 
№ 12 (група приміщень № 224) 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/07-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) 
 
 31 ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Баштанський р-н, вул. Миру, буд.35 
Ідентифікаційний код:   03190550 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, фізіотерапія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., Баштанський р-н, с.Виноградівка, вул. Миру, буд. 35 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/09-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) 
 
 32 ФОП Баранов Дмитро Володимирович 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, с. Камбурліївка,                          
вул. Центральна, буд. 177 
Ідентифікаційний код:   3536007534 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Першотравнева, буд.27 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/10-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) 
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 33 ФОП Каритун Володимир Володимирович 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, просп. Миру, буд. 102/2, кв. 61 
Ідентифікаційний код:   3011210233 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, анестезіологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Глибока, буд. 25, приміщ.3 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/11-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) 
 
 34 ФОП Кравчук Ярина-Зоряна Петрівна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Баранинці, вул. Княгині 
Ольги, буд.4 
Ідентифікаційний код:   3427013325 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Дмитра Донського, буд.2В, прим.1 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/12-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) 
 
 35 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРАЇНО-ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ВІТЕ" 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. В.Маяковського, буд. 68, офіс 33 
Ідентифікаційний код:   42227238 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча 
отоларингологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 
кардіоревматологія, дитяча алергологія, дитяча офтальмологія, загальна практика - 
сімейна медицина, алергологія, отоларингологія, кардіологія, ультразвукова діагностика, 
функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з  медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, бул. В. Висоцького, 8 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/14-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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 36 ФОП Кандабура Вячеслав Павлович 
Місцезнаходження: Одеська обл., Савранський р-н, с. Осички, вул. Лесі Українки, 
буд.35Г 
Ідентифікаційний код:   3312010554 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Савранський р-н, смт Саврань, вул. Чкалова, буд.24 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/15-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) 
 
 37 ФОП Жураківський Богдан Сергійович 
Місцезнаходження: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Сонячна, буд.60 
Ідентифікаційний код:   3416701913 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча неврологія, ортопедія і травматологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Бровари, вул. А. Голуба, буд.1-В, літера А-10, секція Г, прим.№1 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/16-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) 
 
 38 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ДОБРОПІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Добропілля, вул. Гагаріна, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   39017488 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ендоскопія, організація і управління охороною здоров'я, 
дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, 
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, професійна патологія, 
психіатрія, урологія, рентгенологія, хірургія, терапія, акушерство і гінекологія, фтизіатрія, 
наркологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча отоларингологія, дитяча хірургія, дитяча 
фтизіатрія, анестезіологія, дитячі інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, 
клінічна біохімія, бактеріологія, патологічна анатомія, педіатрія, неонатологія, 
трансфузіологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з  
медичною освітою: лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), 
лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, медична статистика, рентгенологія,  
акушерська справа 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Добропілля, вул. Гагаріна, буд.3 
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Донецька обл., смт Новодонецьке, вул. Благовісна, буд.24 
Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, 6А 
Донецька обл., м.Добропілля, вул. Першотравнева, буд.75 
Донецька обл., м. Білозерське, вул. Фестивальна, буд.4 
Донецька обл., м. Білицьке, вул. Паркова, бу.41 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/17-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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Головна, 100 
Ідентифікаційний код:   02005763 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю анестезіологія, гастроентерологія, дієтологія, ендокринологія, кардіологія, 
клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, медична 
психологія, неврологія, організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія, 
пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, терапевтична стоматологія, терапія, 
ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),  сестринська 
справа, медична статистика, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Головна, буд.100 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/18-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 
Державного казначейства) 
 
 40 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"КРИВООЗЕРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 
КРИВООЗЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, смт Криве Озеро,                
вул. Шевченка, буд.59 
Ідентифікаційний код:   01998259 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, 
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, 
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, 
неонатологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, 
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія,  
терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, 
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  акушерська справа, лабораторна справа 
(клініка), медична статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія,  сестринська 
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справа, сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, смт Криве Озеро, вул. Шевченка, буд.59 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/19-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) 
 
 41 ФОП Бузовська Ольга Володимирівна 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Металістів, буд.50 
Ідентифікаційний код:   3152812728 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, буд. 79 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/21-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) 
 
 42 ФОП Чумель Лариса Миколаївна 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Житомирська, буд. 43, 
кв.150 
Ідентифікаційний код:   2456514523 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, буд. 79 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/22-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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИГМА-
ОРТО" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Клочківська, буд.191, кв.167 
Ідентифікаційний код:   31643202 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, 
дитяча ортопедія і травматологія, неврологія, терапія, фізіотерапія, ультразвукова 
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
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за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Черепанових, буд.4А 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/23-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) 
 
 44 ФОП Тангаєв Володимир Євгенійович 
Місцезнаходження: м.Одеса, пр-т Маршала Жукова, буд. 87, корп.А, кв.4 
Ідентифікаційний код:   2617902251 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія, 
ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, Фонтанська дорога, буд.14, корп.А, приміщення 1 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/24-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) 
 
 45 ФОП Луган Володимир Георгійович 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50-А, кв.52 
Ідентифікаційний код:   3225421432 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Лермонтова, буд.2д, корпус 3, приміщення 79 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/26-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) 
 
 46 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ВВА" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Костянтинівська, буд.70Д 
Ідентифікаційний код:   43039963 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія, анестезіологія; 
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія 
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за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд.53, приміщення 79, 41, 42 
 Реєстраційне досьє від 05.09.2019 № 0509/28-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) 
 
 47 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МИКОЛАЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с.Степове, вул. Нова, 
буд. 1-А 
Ідентифікаційний код:   01998271 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, 
ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна 
лабораторна діагностика, неврологія, неонатологія, наркологія, офтальмологія, 
отоларингологія, ортопедія і травматологія, організація і управління охороною здоров'я, 
ортопедична стоматологія, педіатрія, патологічна анатомія, психіатрія, рентгенологія, 
терапія, терапевтична стоматологія, ультразвукова діагностика, урологія, фтизіатрія, 
хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою: лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),  акушерська справа,  
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, 
ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. Поштова, буд.118 
м.Миколаїв, вул. Поштова, буд.108 
 Реєстраційне досьє від 02.09.2019 № 06/0209-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) 
 
 48 ФОП Гривняк Христина Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Вашингтона Дж., буд. 4В, кв. 42 
Ідентифікаційний код:   3342605608 
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.Львів, вул. Пекарська, буд. 57б 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 06/0309-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) 
 
 49 ФОП Скрекотень Олексій Валентинович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Лятошинського, буд. 8, кв. 6 
Ідентифікаційний код:   2849030391 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, просп. Петра Григоренка, буд. 16-А 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 06/0409-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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОН ЛАБ" 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд. 257 
Ідентифікаційний код:   42886619 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна  
діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна 
справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, пр-т Московський, буд.257 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 06/3008-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) 
 
 51 ФОП Супрун Ніна Іванівна 
Місцезнаходження: Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. 40 років 
Перемоги, буд.2, кв.2 
Ідентифікаційний код:   2342704322 
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 
Київська обл., Богуславський р-н, м.Богуслав, вул. Франка, буд. 27, нежитлова 
будівля Л-3, кабінет 15 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 07/0409-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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 52 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ДИСПАНСЕР 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, просп. Свободи, буд. 26/41 
Ідентифікаційний код:   01204220 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, лікувальна фізкультура і 
спортивна медицина, ортопедія і травматологія, хірургія, офтальмологія, неврологія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, медична 
статистика, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, пр-т Свободи, буд.26/41 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 08/0309-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 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) 
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 43 "РОСИНКА" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, ул. Богдана Завади, буд. 18 
Ідентифікаційний код:   35105109 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа,  
медико-профілактична справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Б.Завади, 18 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 08/3008-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 ФОП Тіпікін Олександр Юрійович 
Місцезнаходження: м.Київ, проспект Перемоги, буд.30, кв.129 
Ідентифікаційний код:   2733610392 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю хірургічна стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, 
терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, стоматологія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, пр-т Героїв Сталінграда, буд.12Г, літ.А 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 09/0409-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) 
 
 55 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС № 137 "ЛІЦЕЙ-ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Комбрига Петрова, буд. 29 
Ідентифікаційний код:   24444766 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 29 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 09/3008-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 Гесслер Марія Станіславівна 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Франко, буд.55 
Ідентифікаційний код:   3191716763 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ендокринологія 
за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Молодіжна, 69 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 10/0409-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 раху нки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 57 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 112" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Солідарна, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   26509161 
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. Солідарна, буд. 4 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 11/0309-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) 
 
 58 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 42 
"СОНЕЧКО" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 131А 
Ідентифікаційний код:   26530741 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справаза 
місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, пр. Соборний, 131-а 
 Реєстраційне досьє від 04.09.2019 № 14/0409-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 Усікова Лілія Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Франтішка Крала, буд. 37-а, кв. 39 
Ідентифікаційний код:   2661306207 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю рентгенологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою: рентгенологія,  сестринська справа 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 15/0309-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 ФОП Паращук Ярослав Юрійович 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Тальнівський р-н, м.Тальне, вул. Суворова, 
буд.16 
Ідентифікаційний код:   3321211957 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м. Тальне, вул. Соборна, 59 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 15/3008-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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 61 ФОП Лісан Олег Іванович 
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Сільськогосподарська, буд. 23, кв. 14 
Ідентифікаційний код:   2483732159 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, вул. Шевченка, буд.10 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 16/0309-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 ФОП Олару Світлана Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Зарічна, буд.1В, кв.45 
Ідентифікаційний код:   3293809864 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Б. Гмирі, буд.2 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 16/3008-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 ФОП Зюрін Михайло Сергійович 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Святопетрівське, 
Теплична, буд. 38, кв. 383 
Ідентифікаційний код:   3122724173 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Хорива, 31, група нежитлових приміщень №13 (в літ. Б) 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 17/0309-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 

 

 64 ФОП Штуца Олег Вадимович 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, пр-т Миру, буд.25А, кв.73 
Ідентифікаційний код:   3275517296 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за  
спеціальністю хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. Театральна, буд.51 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 17/3008-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) 
 
 65 ФОП Кілбас Олексій Юрійович 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина,                    
вул. Жулянська, буд.1В, кв.61 
Ідентифікаційний код:   3124016493 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, анестезіологія; за спеціальністю 
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Хорива, 31, група нежитлових приміщень №13 (в літ. Б) 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 18/0309-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) 
 
 66 ФОП Ковтуненко Альона Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Гагаріна, буд. 73, кв. 22 
Ідентифікаційний код:   3270216629 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Надпільна (Ільїна), 289/1 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 21/0309-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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 67 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ "ВІСТ" 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Пушкіна, буд. 22 
Ідентифікаційний код:   42815375 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, ендокринологія, загальна 
практика - сімейна медицина, неврологія, організація і управління охороною здоров'я, 
онкохірургія, педіатрія, терапія, урологія, ультразвукова діагностика, хірургія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Пушкіна, буд.22 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 22/0309-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) 
 
 68 НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ №3 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   21065618 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, вул. В'ячеслава Чорновола, 4 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 23/0309-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) 
 
 69 ФОП Бородій Ольга Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. І. Миколайчука, буд.19, кв.19 
Ідентифікаційний код:   3254807647 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю неврологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Данила Галицького, буд.27-А, прим.А 1.3.19 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 23/3008-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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 70 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №9" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Новгородська, буд. 28 
Ідентифікаційний код:   05395724 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, клінічна біохімія, клінічна 
лабораторна діагностика, неонатологія, організація і управління охороною здоров'я, 
терапія, ультразвукова діагностика, дитяча гінекологія, стоматологія, фізіотерапія; за 
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),  
акушерська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Рубана, буд.25 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2019 № 24/0309-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) 
 
 71 ФОП Сотничук Юрій Мирославович 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Вільхівка,                             
вул. Центральна, буд.9 
Ідентифікаційний код:   3268701514 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Небесної Сотні, 24/4 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 25/3008-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) 
 
 72 ФОП Костенко Ірина Степанівна 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Козівський р-н, смт Козова, вул. Галицька, 
буд.7 
Ідентифікаційний код:   3254612323 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Козівський р-н, смт Козова, вул. Зелена, 19 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 27/3008-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 



26 

 

Державного казначейства) 
 
 73 ФОП Ворошилова Алла Богданівна 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Родниківка,                            
провулок Садовий, буд.5 
Ідентифікаційний код:   2507302183 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Уманський р-н, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 4 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 28/3008-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) 
 
 74 ФОП Ширшова Надія Вікторівна 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Ватутіне, вул. Ювілейна, буд.29, кв.36 
Ідентифікаційний код:   3173015622 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Ватутіне, вул. Миру, буд.2/3 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 29/3008-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) 
 
 75 ФОП Ладубець Тетяна Петрівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Чишки,                              
вул. Котляревського, буд.17 
Ідентифікаційний код:   2894514625 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Щирецька, 36 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 30/3008-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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 76 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №4" КРИВОРІЗЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира 
Великого, буд. 33Д 
Ідентифікаційний код:   02007259 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, дитяча 
дерматовенерологія, ендоскопія, дитяча гінекологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча 
неврологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча отоларингологія, дитяча хірургія, дитяча 
ортопедія і травматологія, дитяча офтальмологія, дитяча гастроентерологія, клінічна 
лабораторна діагностика, рентгенологія, ультразвукова діагностика, фіз іотерапія, 
функціональна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з  медичною освітою:  
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд.33д 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 3008/01-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) 
 
 77 ФОП Ходус Руслан Вячеславович 
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Червонофлотська, буд. 79, 
кв. 26 
Ідентифікаційний код:   3279114790 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Гризодубової, буд.52 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 3008/03-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) 
 
 78 ФОП Вовчак Тарас Володимирович 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Червоноград, вул. Івасюка, буд.19, кв.48 
Ідентифікаційний код:   2966609555 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Червоноград, вул. Стуса, буд.32 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 31/3008-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
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найменування коду  класифікації доходів бюджету  - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 79 ФОП Боднар Михайло Васильович 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Оболоня,                                        
вул. Одиниця, буд.106 
Ідентифікаційний код:   3213706751 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Сихівська, буд.2, кв.3 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 32/3008-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) 
 
 80 ФОП Ключко Катерина Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Рибалко, буд.4/1, кв.71 
Ідентифікаційний код:   3094122069 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ендоскопія, онкогінекологія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, пр. Московський, буд.179Б 
 Реєстраційне досьє від 30.08.2019 № 33/3008-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) 
 Всього: 80 справ 
 
 
Начальник Управління ліцензування 
та контролю якості надання 
медичної допомоги                                   Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ 
 
 
 
 
Бондар В. 200 08 17 


