
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наказ Міністерства 
 охорони здоров'я  України 
 15.12.2020  № 2915 
 

 Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 
 рішення про отримання ліцензії на провадження господарської 
 діяльності з медичної практики 
 

 1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛ 

АДВАНСТ" 
Місцезнаходження: м.Харків, пр-т Московський, буд.257 
Ідентифікаційний код:   43703222 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, проктологія, 

акушерство і гінекологія, урологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, 

гастроентерологія, неврологія, дитяча неврологія, кардіологія, терапія, алергологія, 

пульмонологія, ендоскопія, фізіотерапія, ультразвукова діагностика, хірургія, 

ендокринологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча гастроентерологія, дитяча 

отоларингологія, педіатрія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча кардіоревматологія, 

дитяча хірургія, дитяча пульмонологія, дитяча нефрологія, анестезіологія, інфекційні 

хвороби, дитячі інфекційні хвороби, ортопедія і травматологія, онкологія, хірургія серця і 

магістральних судин, гематологія, ревматологія, психіатрія, нефрологія, загальна практика 

- сімейна медицина, дитяча алергологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, дитяча 

ендокринологія, дитяча урологія, функціональна діагностика, онкохірургія, клінічна 

лабораторна діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  

сестринська справа, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Харківська, буд.23 
Донецька обл., м.Маріуполь, пр. Металургів, буд.29, прим.56 
м.Миколаїв, вул. Велика Морська, буд.74/3 
Закарпатська обл., м.Ужгород, пр. Свободи, буд.43 
м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 30-А 
м.Одеса, вул. Рішельєвська, буд.68 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2020 № 4921/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Драбик Надія Романівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Жидачів, вул. Стуса В., 

буд.6 
Ідентифікаційний код:   3009414523 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча отоларингологія, отоларингологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Жидачів, вул. Івана Франка, 6А 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2020 № 4922/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 

Державного казначейства) 

 

 3 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 1249 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Академіка Амосова, 54 
Ідентифікаційний код:   26625520 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, отоларингологія, 

неврологія, терапія, хірургія, ортопедія і травматологія, анестезіологія, рентгенологія, 

ендоскопія, офтальмологія, інфекційні хвороби, психіатрія, урологія, дерматовенерологія; 

за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 

сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Академіка Амосова, 54 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2020 № 4926/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Кондраш Сергій Михайлович 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Іза, вул. Островського, 

буд.43 
Ідентифікаційний код:   3030608334 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого 

спеціаліста з медичною освітою: ортопедична стоматологія,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Іза, вул. Учительська, буд.35 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2020 № 4928/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Максименко Артур Євгенійович 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Гур'євська, буд. 18 б 
Ідентифікаційний код:   3227619058 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, пр-т Михайла Лушпи, буд.31, приміщ.210 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2020 № 4929/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 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) 

 

 6 ФОП Капелько Володимир Миколайович 
Місцезнаходження: м.Суми, вул.Харківська, буд. 40/2, кв. 130 
Ідентифікаційний код:   3452117914 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія, стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, пр-т Михайла Лушпи, буд.31, приміщ.210 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2020 № 4930/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Линник Валентина Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Ковпака, буд.53, кв.9 
Ідентифікаційний код:   2420216369 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, прт-т Михайла Лушпи, буд.31, приміщ.210 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2020 № 4931/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Казьо Ярослав Вікторович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Садового, буд.12, кв.45 
Ідентифікаційний код:   3416906599 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, 

хірургічна стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 

освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, пр-т Оболонський, буд.26, приміщ. №395 
 Реєстраційне досьє від 09.11.2020 № 4932/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТУЛЬЧИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-

ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, провул. Миколи 

Леонтовича, буд.12 
Ідентифікаційний код:   21723398 
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 
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м.Тульчин, провул. Миколи Леонтовича, буд.12 
 Реєстраційне досьє від 09.11.2020 № 4933/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Мельник Галина Михайлівна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Калуш, пр-т Лесі Українки, буд. 98 
Ідентифікаційний код:   2983210487 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія, стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., м.Калуш, пр-т Лесі Українки, буд.98 
 Реєстраційне досьє від 09.11.2020 № 4935/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Клочкова Тетяна Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Київ,  б.Перова, буд. 15, кв.79 
Ідентифікаційний код:   2063700721 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча нефрологія 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Льва Толстого, буд.24/18 
 Реєстраційне досьє від 09.11.2020 № 4936/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 

 

 12 ФОП Литвинова Анастасія Едуардівна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Дача Ковалевського, буд.101-А/16, кв1 
Ідентифікаційний код:   3209202440 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, 

ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська 

справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вуд. Інглезі, буд.1 
 Реєстраційне досьє від 09.11.2020 № 4938/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Полозяк  Світлана Сергіївна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Бурштин, с. Вигівка(пн), 

вул.Перемоги, буд.43 
Ідентифікаційний код:   3296621380 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Задністрянськ, вул. Січинського, 2 
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Мединя, вул. Незалежності, 254-А 
 Реєстраційне досьє від 09.11.2020 № 4940/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Максимчук Геннадій Леонідович 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул.Громадянська (Заводський, Центральний р-ни), 

буд.34Б, кв.24 
Ідентифікаційний код:   3046617897 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. Бузника, буд.8/2 
 Реєстраційне досьє від 09.11.2020 № 4941/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛІТЕН" 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Перемоги, буд. 35 
Ідентифікаційний код:   03328913 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Червоноткацька, буд.1а (адміністративна будівля Електродепо 

"Дарниця") 
м.Київ, вул. Озерна, буд.3 (адміністративна будівля Електродепо "Оболонь") 

м.Київ, вул. Бориспільська, буд.20а (адміністративна будівля Електродепо 

"Харківське") 
 Реєстраційне досьє від 10.11.2020 № 4942/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності» 

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 

 

 16 ФОП Занько Марія Володимирівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дуліби, вул. Шашкевича,          

буд. 84 
Ідентифікаційний код:   3402401322 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Стрий, вул. Лисенка, 7 
 Реєстраційне досьє від 10.11.2020 № 4944/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності» 

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 

 

 17 ФОП Малявіна Катерина Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Волонтерська, буд.14 
Ідентифікаційний код:   3124207945 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Чайковська, буд.5-7-9 
 Реєстраційне досьє від 10.11.2020 № 4945/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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 18 ФОП Цікоза Валерій Володимирович 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, с. Колибань 
Ідентифікаційний код:   3117823652 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, 

терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  

сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Миколи Амосова, буд.26-А 
 Реєстраційне досьє від 10.11.2020 № 4948/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Панькова Лариса Олександрівна 
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Шостка, вул. Ломоносова, буд.33 
Ідентифікаційний код:   2898807608 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., м.Шостка, вул. Короленка, 35 
 Реєстраційне досьє від 10.11.2020 № 4951/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Прокопюк Людмила Петрівна 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Стуса В., 

буд.33, кв.129 
Ідентифікаційний код:   3114310885 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, хірургія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Рівненська, буд.6 
 Реєстраційне досьє від 10.11.2020 № 4952/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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 21 ФОП Савицька Олеся Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Робітнича, буд.67, кв.67 
Ідентифікаційний код:   2971906280 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча дерматовенерологія, дерматовенерологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Суми, вул. Заливна, 27/1 
 Реєстраційне досьє від 10.11.2020 № 4953/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Чорногуб Андрій Євгенійович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Героїв 

Небесної Сотні, буд.1, кв.8 
Ідентифікаційний код:   3290914693 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, буд.25/5 
 Реєстраційне досьє від 10.11.2020 № 4954/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Рикунь Олександр Петрович 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Кам'янський р-н, м.Кам'янка, ІІ провулок 

Ватутіна, буд.6, кв.4 
Ідентифікаційний код:   1962509713 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Кам'янський р-н, м.Кам'янка, вул. Покровська, буд.90 
 Реєстраційне досьє від 10.11.2020 № 4955/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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 24 ФОП Семенова Тетяна Володимирівна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Святогеоргіївська, 

буд. 11, кв. 42 
Ідентифікаційний код:   2740505665 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, 

ортопедична стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 

медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 48, корпус А, 

прим.103, 105, 106, 109 
 Реєстраційне досьє від 10.11.2020 № 4956/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Халанич Соломія Тарасівна 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Шманьківці, 

вул.Струсівка, буд.23 
Ідентифікаційний код:   3418803660 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Пігути, буд.24 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4957/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Мізюрко Анастасія Олександрівна 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Костянтинівка,                         

вул. Шкільна, буд.10 
Ідентифікаційний код:   3403303900 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, буд.3 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4959/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Гнідий Костянтин Сергійович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Лебединська, буд.3, кв.72 
Ідентифікаційний код:   3328704053 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча 

стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого 

спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Кооперативна, буд.22 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4960/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 КОМУНАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЙНА УСТАНОВА ЗМІШАНОГО 

ТИПУ "ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ "ДЖЕРЕЛО" 
Місцезнаходження: м.Львів, просп. Червоної Калини, буд. 86 А 
Ідентифікаційний код:   35720730 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю медична психологія, дитяча психіатрія,  фізична та реабілітаційна 

медицина, дитяча неврологія, організація і управління охороною здоров'я; за 

спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, пр. Червоної Калини, 86-А 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4961/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ФОП Зінкевич Констянтин Геннадійович 
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. 49 Гвардійської Дивізії, буд. 18, корпус 1, кв. 39 
Ідентифікаційний код:   2938324592 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія; за 

спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 

сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
м.Херсон, вул. Преображенська, буд.49 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4963/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Пашинська Надія Олександрівна 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Коростень, вул. В. Сосновського, буд.2, 

кв.18 
Ідентифікаційний код:   3287915161 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., м.Коростень, вул. В. Сосновського, 2 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4964/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Пойда Світлана Борисівна 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Листопадове, 

вул. Набережна, Буд.7 
Ідентифікаційний код:   2356206882 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 
за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, с. Йосипівка, вул. Центральна, 

буд.235 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4965/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Антошкіна Олена Юріївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Цвєтаєвої, буд. 10/87, кв.175 

Ідентифікаційний код:   2151900228 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча 

стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Кубанської України, буд.31а, прим.№№3,4 (гр. прим.№230) в літері "А" 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4966/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Портянко Ганна Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Педагогічна, буд.52 
Ідентифікаційний код:   2620820243 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія; за 

спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, 

рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Канатна, буд.122-А, приміщ. №3 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4967/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Черниш Ольга Олегівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ахматової Анни, буд. 5, кв.184 
Ідентифікаційний код:   3526708748 
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 
м.Київ, вул. Сергія Данченка, буд.34, офіс 297 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4968/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ФОП Бровченко Інна Іванівна 
Місцезнаходження: м.Харків, пр-т Маршала Жукова,  буд.23, кв.2 
Ідентифікаційний код:   2388201566 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія; за 

спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Олімпійська, буд.3 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4969/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Юрченко Олександр Сергійович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Тимошенка, буд 6А, кв.95 
Ідентифікаційний код:   2788214678 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Йорданська, 9к, приміщ.129 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4971/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Свінцицька Ірина Павліна 
Місцезнаходження: Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, 

вул.Незалежності, буд.61 
Ідентифікаційний код:   3035822006 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю отоларингологія 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Центральна, буд.296 
 Реєстраційне досьє від 11.11.2020 № 4973/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності» 

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 

 

 38 ФОП Тяглий Сергій Васильович 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Ленська, буд.18-Н 
Ідентифікаційний код:   2282208713 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапія, кардіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, нейрохірургія, 

професійна патологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  

сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, буд.13, приміщ.253 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4974/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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 39 ФОП Кушнір Дмитро Стахович 
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул. Гагаріна, 

буд.2 
Ідентифікаційний код:   1961609216 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Наварія, вул. Львівська, буд.3а 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4975/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 

"КАЧКАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" МИЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Бериславський р-н, смт Качкарівка, вул. Миру, 

буд.71 
Ідентифікаційний код:   43862080 
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 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Саблуківка, вул. Шейка, буд.9 
Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Качкарівка, вул. Миру, буд.71 
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Милове, вул.Бериславська, буд.29 
Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Суханове, вул. Гагаріна, буд.4 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4978/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Стецюк Василь Григорович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Опарипси, 

вул.Стрижака, буд.140-А 
Ідентифікаційний код:   2721318555 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедія і травматологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів, вул. Садова, 4 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4980/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код 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) 

 

 42 ФОП Труліч Валентина Анатоліївна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Гурова Вадима, 

буд.21, кв.17 
Ідентифікаційний код:   2775703922 
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 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Незалежності, буд.8, приміщ.40 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4981/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 

"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11231" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   37211713 
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. Дніпросталівська, буд.11 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4983/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Паладій Альона Володимирівна 
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Южне, вул.Приморська, буд.19 
Ідентифікаційний код:   3235218704 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Паустовського, буд.11 А 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4984/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Бучинський Денис Станіславович 
Місцезнаходження: м.Херсон,  В/містечко 14 
Ідентифікаційний код:   2908619653 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична 

стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: 

рентгенологія,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Херсон, вул. Уварова, буд.4 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4985/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 

Державного казначейства) 

 

 46 ФОП Костенко Лариса Петрівна 
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Лиманка, "Радужний" 

масив ж/масиву "Ульянівка"(пн), буд. 11, кв. 243 
Ідентифікаційний код:   3359808420 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд.8А 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4986/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 

Державного казначейства) 

 

 47 ФОП Божко Ігор Володимирович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Миру, буд.98, кв.36 
Ідентифікаційний код:   3107107013 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 

медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Біблика, 32/10, літера "А-4" 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4988/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД "СОКАЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" 
Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, м. Мокаль, вул. І. Підкови, 

буд.1 
Ідентифікаційний код:   02545726 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. І. Підкови, буд.1 
 Реєстраційне досьє від 12.11.2020 № 4991/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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: 48 справ 
 
 
 

Директор Департаменту контролю  

якості надання медичної допомоги                            Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ 
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