
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
16.08.2018 № 1507

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

з медичної практики

1 ФОП Антіпов Олег Олексійович
Місцезнаходження: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. 60-ти річчя
Жовтня, буд. 16А
Ідентифікаційний код:   3077316999
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  дііяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Карлівський р-н, м.Карлівка, вул. Гімназична, буд. 14

Реєстраційне досьє від 06.08.2018 № 01/0608-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

2 ФОП Загрійчук Оксана Павлівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 15, кв. 137
Ідентифікаційний код:   3069816524
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, хірургічна стоматологія, стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста
з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Декабристів, буд. 6, прим. №200

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 01/0808-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)



3 ФОП Фіцик Роман Юрійович
Місцезнаходження:  Івано-Франківська  обл.,  м.Коломия,  вул.  Андрія  Чайковського,
буд. 34, кв.36
Ідентифікаційний код:   3254918299
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт. Отинія, вул.Свободи, буд.8-б

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 01/0908-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

4 ФОП Мохонько Віктор Миколайович
Місцезнаходження: Миколаївська обл.,  Очаківський р-н, с.  Парутине, вул. Нагірна,
буд.24
Ідентифікаційний код:   2228177357
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Очаківський р-н, с.Куцуруб, вул.Очаківська, буд.114

Реєстраційне досьє від 07.08.2018 № 02/0708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

5  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЛАЙФ  
СКАН"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Саксаганського, 133-А
Ідентифікаційний код:   41935984
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,   сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Обсерваторна, буд.3

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 02/0808-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

6 ФОП Серга Петро Олександрович
Місцезнаходження: м.Вінниця, пр-т Юності, 73, кв.125
Ідентифікаційний код:   3022903914
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Лука-Мелешківська, Тиврівське шосе, буд. 18

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 02/0908-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

7 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ХОДОРІВСЬКА  АМБУЛАТОРІЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:  Львівська  обл.,  Жидачівський  р-н,  м.  Ходорів,
вул. Б.Хмельницького, буд.63
Ідентифікаційний код:   42311193
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
акушерська справа,  сестринська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. Б.Хмельницького, буд.63
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Бортники
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Молодинче
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Ліщин
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Кам'яне
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Загірочко
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Заліски
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Дуліби
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Добрівляни
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Вовчатичі
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Городищанське
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Городище
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Букавина
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Вербиця
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Демидів
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Новосільці
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Дев'ятники
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Отиневичі
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Грусятичі
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Піддністряни
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Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Рудківці
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Садки
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Сугрів
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Бориничі
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Вибранівка
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Чорний острів
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Борусів
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Лучани

Реєстраційне досьє від 03.08.2018 № 03/0308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

8 ФОП Філь Назар Васильович
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, м.Яворів, вул. Курявка, буд. 35
Ідентифікаційний код:   3347511715
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Яворівський р-н, м.Новояворівськ, вул. Т. Шевченка, 8А/22

Реєстраційне досьє від 07.08.2018 № 03/0708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

9 ФОП Розман Інна Дмитрівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ялтинська, буд.8/1, кв.62
Ідентифікаційний код:   2948920109
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  дитяча  стоматологія,  ортодонтія,  ортопедична  стоматологія,  стоматологія,
терапевтична  стоматологія,  хірургічна  стоматологія,  анестезіологія;  за  спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Панельна, буд. 4, прим. 2

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 03/0808-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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10 ФОП Трубич Наталія Орестівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Пасіки-Зубицькі, 
вул. Мазепи, буд.8
Ідентифікаційний код:   3221706148
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Пасіки-Зубрицькі, вул. Лесі Українки, буд.70

Реєстраційне досьє від 07.08.2018 № 04/0708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

11 ФОП Мінаєва Світлана Олександрівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Стрийська, 57, кв.233
Ідентифікаційний код:   1991309863
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю кардіологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул.Сахарова, буд.7

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 04/0808-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

12 КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  "АМБУЛАТОРІЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  
ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ  МЕДИЦИНИ  ВЕЛИКОЛЮБІНСЬКОЇ  
СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження:  Львівська  обл.,  Городоцький  р-н,  смт  Великий  Любінь,
вул. Львівська, буд. 64
Ідентифікаційний код:   41839788
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина,  клінічна  лабораторна  діагностика;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з
медичною освітою:  акушерська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Завидовичі, вул. Заставська, буд.5
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Бірче, вул. Борецького, буд.40
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Зашковичі, вул. Передмістя, буд.3
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Косівець, вул Польова, буд.4
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Поріччя, вул. Садова, буд. 7
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Львівська обл., Городоцький р-н, с. Малий Любінь, вул. Кринична, буд. 13
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Чуловичі, вул. Солонична, буд.8
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Хишевичі, вул. Верстатська, буд. 4
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Коропуж, вул. Центральна, буд.7
Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, буд.64

Реєстраційне досьє від 03.08.2018 № 05/0308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

13 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"МЕНСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  
ДОПОМОГИ" МЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул. Шевченка, буд. 76
Ідентифікаційний код:   38759540
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
лікувальна справа,  акушерська справа,  сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Бігач, пров. Зарічний, 6
Чернігівська обл., Менський р-н, с. Синявка, вул. Героїв України, 29
Чернігівська обл., Менський р-н, с. Киселівка, вул. Дружби, 21
Чернігівська обл., Менський р-н, смт Макошине, вул. Зарічна, 11
Чернігівська обл., Менський р-н, смт Березна, вул. Стольненська, 18
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Блистова, вул.Шевченка, 34А
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Локнисте, вул. Центральна, 2В
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Стольне, вул. Коцюбинського, 3
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Миколаївка, вул. Миру, 41
Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул. Шевченка, 76
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Гребля, пров. Першотравневий, 1А
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Климентинівка, вул. Молодіжна, 1А
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Величківка, вул. Хазова, 5
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Остапівка, вул. Короленка, 22
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Ушня, пров. Шкільний, 11
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Гусавка, вул. Соборна, 21А
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Максаки, вул. Садова, 11
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Осьмаки, вул. Шевченка, 87
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Семенівка, вул. Першотравнева, 47
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Сахнівка, вул.Вербова, 1А
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Городище, вул. Шевченка, 1А
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Бірківка, вул. Миру, 44
Чернігівська обл., Менський р-н, с. Данилівка, вул. Миру, 8
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Нові Броди, вул. Перемоги, 9
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Степанівка, вул. Першого Травня, 3А
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Слобідка, вул. Братів Федоренків, 3
Чернігівська обл., Менський р-н, с. Куковичі, вул. Миру, 46
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Чернігівська обл., Менський р-н, с.Семенівка, вул. Молодіжна, 81А
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Волосківці, вул. Перемоги, 13
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Покровське, вул. Сіверська, 65
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Ліски, вул. Шевченка, 37А
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Феськівка, вул. Миру, 15
Чернігівська обл., Менський р-н, с.Дягова, вул. Широка, 23

Реєстраційне досьє від 03.08.2018 № 06/0308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

14 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КЛІНІКА
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ "ДОБРОЛАЙФ"
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Буковинська, буд.25
Ідентифікаційний код:   41955403
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина
за місцем провадження діяльності
м.Чернівці, вул. Буковинська, буд. 25

Реєстраційне досьє від 07.08.2018 № 06/0708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Бойко Тетяна Миколаївна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Делятин, 
вул. 16 Липня, буд. 84, кв. 2
Ідентифікаційний код:   2747516761
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Яремче, вул. Страчених, буд. 1

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 06/0908-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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16 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ТУЗЛІВСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  
ДОПОМОГИ" ТАТАРБУНАРСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Тузли, вул. Чорноморська,
буд.96
Ідентифікаційний код:   40275248
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, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Татарбунарський р-н, с.Садове, вул. Виноградна, буд. 24А
Одеська обл., Татарбунарський р-н, с.Безім'янка, вул. Миру, буд. 63А
Одеська обл., Татарбунарський р-н, с.Тузли, вул. Чорноморська, буд. 96
Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Весела Балка, вул. Кутузова, буд. 73

Реєстраційне досьє від 06.08.2018 № 0608/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

17 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ  №2  ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ
РАДИ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Івана Мазепи, буд. 36
Ідентифікаційний код:   38503179
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Європейська, буд. 101
м.Полтава, вул. Нікітченка, буд. 2
м.Полтава, вул. Івана Мазепи, буд. 36
м.Полтава, вул. Станіславського, буд. 2/14
м.Полтава, вул. Ветеринарна, буд. 32
м.Полтава, вул. Залізна, буд. 17

Реєстраційне досьє від 06.08.2018 № 0608/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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18 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МІСЬКА  
СТУДЕНТСЬКА ЛІКАРНЯ" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Дарвіна, буд.8/10
Ідентифікаційний код:   02003646
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
алергологія,  анестезіологія,  бактеріологія,  гастроентерологія,  дезінфекційна  справа,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, загальна практика - сімейна
медицина, клінічна імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна
лабораторна  діагностика,  лікувальна  фізкультура,  лікувальна  фізкультура  і  спортивна
медицина,  медична  психологія,  неврологія,  онкологія,  ортопедія  і  травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, підліткова терапія, проктологія, психіатрія, психотерапія,
пульмонологія,  ревматологія,  рентгенологія,  терапевтична  стоматологія,  стоматологія,
терапія,  ультразвукова  діагностика,  урологія,  фізіотерапія,  фтизіатрія,  функціональна
діагностика,  хірургічна стоматологія,  хірургія;  за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),  акушерська
справа,   сестринська  справа,  сестринська  справа  (операційна),  медична  статистика,
рентгенологія,  санологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд.8/10

Реєстраційне досьє від 03.08.2018 № 07/0308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

19 ФОП Плис Людмила Павлівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, пр-т Володимирський, буд.168А, кв.9
Ідентифікаційний код:   2607318201
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
Полтавська обл., м.Лубни, просп. Володимирський, буд. 106А

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 07/0908-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

9



20 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження:  Львівська  обл.,  Городоцький  р-н,  м.Городок,  вул.  Львівська,
буд. 13
Ідентифікаційний код:   22360199
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  стоматологія,  терапевтична
стоматологія,  дитяча  стоматологія,  хірургічна  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,
ортодонтія;  за  спеціальністю молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська
справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Городоцький р-н, м.Городок, вул.Львівська, буд.13

Реєстраційне досьє від 07.08.2018 № 0708/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

21 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  Вінницька  обл.,  м.Могилів-Подільський,  вул.  Полтавська,
буд. 89/2
Ідентифікаційний код:   38031318
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика,  акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, просп. Незалежності, буд. 287
Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 89/2

Реєстраційне досьє від 07.08.2018 № 0708/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №2
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ"
Місцезнаходження:  Харківська  обл.,  Харківський  р-н,  смт  Пісочин,
пров. Транспортний, буд. 4-А
Ідентифікаційний код:   38743588
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Харківський р-н, смт Манченки, вул. Залізнична, буд.1Д
Харківська обл., Харківський р-н, смт Коротич, вул. Центральна, буд.33
Харківська обл., Харківський р-н, смт Коротич, вул. Наукова, буд.18, кв.1
Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, провул. Транспортний, буд.4-А
Харківська обл., Харківський р-н, селище Травневе, вул. Фабрична, буд.15
Харківська обл., Харківський р-н, с. Надточії, вул. Куряжанська, буд. 13а/1

Реєстраційне досьє від 03.08.2018 № 08/0308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

23 АМБУЛАТОРІЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ  
МЕДИЦИНИ  ПЕРЕРІСЛЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Місцезнаходження:  Івано-Франківська  обл.,  Надвірнянський  р-н,  село  Волосів,
вул. Степана Бандери, буд. 12
Ідентифікаційний код:   41830565
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:   акушерська
справа, лікувальна справа, медична статистика,  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Волосів, вул. Степана Бандери, 12
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Фитьків, вул. Січових Стрільців, 24
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул. Українська, 82
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Перерісль, вул. Січових Стрільців, 20

Реєстраційне досьє від 07.08.2018 № 08/0708-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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24 ФОП Король Оксана Дмитрівна
Місцезнаходження:  Харківська  обл.,  Близнюківський  р-н,  смт  Близнюки,
вул. Калинова, буд.22
Ідентифікаційний код:   2722314880
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Близнюківський р-н, смт.Близнюки, вул.Калинова, буд.3

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 08/0908-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

25 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ДЕРАЖНЕНСЬКА  РАЙОННА  ЛІКАРНЯ  ОБ'ЄДНАНОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ"  ДЕРАЖНЕНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ
КОСТОПІЛЬСЬКОГО     РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Місцезнаходження:  Рівненська  обл.,  Костопільський  р-н,  с.  Деражне,
вул. Мартинюка, буд. 23
Ідентифікаційний код:   03069535
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
загальна  практика  -  сімейна  медицина,  клінічна  лабораторна  діагностика,  неврологія,
педіатрія,  рентгенологія,  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  терапія,  ультразвукова
діагностика,  хірургія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, медична статистика,
сестринська справа, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Дюксин, вул. Шкільна, буд. 53
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Деражне, вул. Мартинюка, буд. 23
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Постійне, вул. Незалежності, буд. 14
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Бичаль, вул. Кондратюка, буд. 4
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Жильжа, вул.Незалежності, буд. 68а
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Соломка, вул. Костопільська, буд. 6
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Суськ, вул. Мисливська, буд. 61
Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Деражне, вул. Мартинюка, буд. 37

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 0808/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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26 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ГАДЯЦЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  
ДОПОМОГИ" ГАДЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Гадяцький р-н, м.Гадяч, вул. Лохвицька, буд. 1
Ідентифікаційний код:   38319453
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., м.Гадяч, вул. Лохвицька, буд. 1
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Новоселівка, вул. Шкільна, буд. 5а
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Мала Побиванка, вул. Роменська, буд. 27
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Качанове, вул. Перемоги, буд. 3а
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Розбишівка, вул. Центральна, буд. 18
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Середняки, вул. Шляхова, буд. 64
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Ручки, вул. Чайки, буд. 24
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, буд. 20
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Тепле, вул. Зарічна, буд. 25
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Плішивець, вул. Соборна, буд. 10
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Броварки, вул. Першотравнева, буд. 6
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Вечірчине, вул. Квіткова, буд. 9-а
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Бобрик, вул. Центральна, буд. 65
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Сватки, вул. Шевченка, буд. 64
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Красна Лука, вул. Першотравнева, буд. 7
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Великі Будища, вул. Травнева, буд. 23а
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Книшівка, вул. С.Ільченка, буд. 6/2
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Центральна, буд. 134
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Березова Лука, вул. Гагаріна, буд. 2а
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Осняги, вул. Комарова, буд. 38а
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Біленченківка, вул. Центральна, буд. 27
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Малі Будища, провулок Шкільний, буд. 5
Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Полтавська, буд. 44
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Ціпки, вул. Ватутіна, буд. 3
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Сари, вул. Миколаївська, буд. 1/2
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Сергіївка, вул. Центральна, буд. 41
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Веприк, вул. Травнева, буд. 15
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Харківці, провулок Банний, буд. 5
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Хитці, вул. Незалежності, буд. 2
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Гречанівка, вул. Сумська, буд. 31
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Бірки, вул. Л. Українки, буд. 78-а
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Лисівка, вул. Жовтнева, буд. 5
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Рашівка, вул. Миру, буд. 68
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Соснівка, вул. Дружби, буд. 15
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Лютенька, вул. Л.Думенка, буд. 7а
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Мартинівка, провулок Шкільний, буд. 11
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Римарівка, вул. Шкільна, буд. 1а

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 0808/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
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код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

27 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АДВАНСЕД АЕСТЕТІКС"
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Гоголя, буд.14 А, приміщення 47
Ідентифікаційний код:   41942703
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  анестезіологія,  дитяча
анестезіологія,  дитяча  стоматологія,  ортодонтія,  ортопедична  стоматологія,  терапевтична
стоматологія,  хірургічна  стоматологія,  рентгенологія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Гоголя, буд. 14А, прим. 47

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 0808/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

28 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИКО-
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "ГАРМОНІЯ ЗДОРОВ'Я"
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, буд. 25А
Ідентифікаційний код:   39176351
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
ультразвукова  діагностика,  терапія,  хірургія,  урологія,  педіатрія,  отоларингологія,
дерматовенерологія,  ендокринологія,  неврологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,
загальна  практика  -  сімейна  медицина,  проктологія,  кардіологія,  анестезіологія;  за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, буд. 25А

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 0808/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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29 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:  Хмельницька  обл.,  Теофіпольський  р-н,  смт  Теофіполь,
вул. Заводська, буд. 2
Ідентифікаційний код:   38611140
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа,  акушерська справа,  сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, смт Теофіполь, вул. Заводська, будинок 2
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Волиця -Польова, вул. Салацінська, буд. 25
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Шибено, вул. Миру, буд. 8
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Поляхова, вул. Бойцуна, буд. 6
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Святець, вул. Матросова, буд. 29
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, смт Базалія, вул. Свободи, буд. 52
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Михнівка, вул. Миру, буд. 2
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Ільківці, вул. Кооперативна, буд. 38
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Гальчинці,  вул. Заболотна, буд. 29
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Немиринці, вул. Тернопільська, буд. 27
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Бережинці, вул. Набережна, буд. 24
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Василівка,  вул. Молодіжна, буд. 3
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Михиринці, вул. 1 травня, буд. 27
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Єлізаветпіль, вул. Центральна, буд. 12
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Нова Іванівка, вул. Квітнева, буд. 3
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Ординці, вул. В.Садиби,  буд. 12
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Лютарівка, вул. Новосільна, буд. 35

Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Романово, вул. Шевченка, буд. 20
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Малі Жеребки, вул.  Польова, буд. 9
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Волиця, вул. Шевченка, буд. 42
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Борщівка вул. Миру, буд. 19
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Рідка, вул. Дмитра Загороднього, буд. 3
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Олійники, вул. Центральна, буд. 14
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Колки, вул. Шкільна, буд. 13
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Лисогірка, вул. Широка, буд. 52
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Мар’янівка, вул. Східна, буд. 1
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Гаївка, вул. Незалежності, буд. 39
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Воронівці, вул. Центральна буд. 42
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Колісець, вул. Центральна,  буд. 24
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Кузьминці, вул. Садова, буд. 12
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Заруддя, вул. Центральна, буд. 41
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Кунча вул. Данилюка, буд. 19
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Новоставці, вул. Центральна, буд. 59
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Коров’є, вул. Центральна, буд. 43
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Кривовілька,  вул. Джерельна, буд. 12
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Човгузів, вул. Коновалова, буд. 69
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Вовківці, вул. Перемоги, буд. 7
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Дмитрівка, вул. Незалежності, буд. 52
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Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Лідихівка, вул. Молодіжна, буд. 13
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Карабіївка, вул. Центральна, буд. 40
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Строки , вул. Гагаріна, буд. 32
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Малий Лазучин, вул. Центральна, буд. 5
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Турівка, вул. Польова, буд. 32
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Червона Дубина, вул. Юхима Пархомчука,
буд. 52
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Гаврилівка, вул. Шкільна, буд. 24
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Медисівка, вул. Центральна, буд. 4
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Караїна, вул. Відродження, буд. 18
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Великий Лазучин, вул. Набережна, буд. 14
Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Троянівка, вул. Центральна буд. 9

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 0808/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

30 ФОП Корпач Ігор Анатолійович
Місцезнаходження:  Київська  обл.,  м.Переяслав-Хмельницький,  вул.  Можайська,
буд. 9А, кв. 25
Ідентифікаційний код:   3214114158
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Літописна, буд. 19/1

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 0808/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

31 ФОП Антошко Петро Іванович
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд.75, кв.13
Ідентифікаційний код:   1840613678
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Ковель, вул. Незалежності, буд. 75, кабінет 12

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 0808/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
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банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

32 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  
ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  Житомирська  обл.,  Житомирський  р-н,  село  Станишівка,
Шосе Сквирське, буд. 3
Ідентифікаційний код:   40953405
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа,  акушерська справа,  сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Старошийка, вул.  Шевченка, буд. 20
Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Черемошне, вул. Славгородського, буд.11
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Сонячне, вул. Ігоря Сікорського, буд. 42а
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гуйва , вул. Бердичівська, буд. 1 кв. 25
Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул.  Авіаційна, буд. 28
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Пряжів , вул. Партизанська, буд. 10
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Озерянка , вул. Пушкіна, буд. 16
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Миролюбівка, вул. Культосвітня, буд. 9
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Клітчин . вул .Житомирська, буд.37А
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Кам'янка , вул. Соснова, буд. 1Б
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик , пров. Локтєва, буд, 1а
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Головенка , вул .Лозницька, буд.338
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Глибочок , вул. Миру, буд.2
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Березина, вул. Я.Мудрого, буд.2а
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Барашівка, вул. Сонячна, буд. 29
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Троянів, вул. Войтицького, буд. 26
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Рудня- Городище, вул. Ф.Терещенка, буд. 4а
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Садки, вул. О.Кобилянської, буд.7
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Висока Піч, вул. Чуднівська, буд, 1А
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Піщанка, вул. Саєнко І.С.буд. 91а
Житомирська обл., Житомирський р-н, смт.Новогуйвинське, вул.Дружби Народів, буд.
5
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Левків, вул. Героїв України, буд. 19
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Кодня, вул. Грабовського, буд, 1
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Глибочиця, вул. М.Грушевського, буд.2а
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вєртокиївка, вул. Злагоди. буд.12А
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Світин, вул. Січових Стрільців, буд. 50Б
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вереси, вул. Покровська, буд. 14
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванівна , вул. Островського, буд.58В
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Березівка, вул. Богуславська, буд.31
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, Шосе Сквирське, буд.З
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Сінгури, вул. Шкільна, буд. 5
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гадзинка. вул. Житомирська, буд.8
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Василівка, вул. Л. Українки, буд. 1А
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Березівка, військове містечко №115,
вул. Центральна, буд.7
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Калинівка, вул. Гриценка, буд. 31
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Іванківці, вул. Рад. буд.54

17



Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Заможне, вул. Шевченка, буд. 15-А
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Залізняк, вул. Російська, буд. 40
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Двірець, вул. Петровського, буд.112А
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Дубовець, вул. Залізнична, буд. 43
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Волиця, вул. Миру, буд.17-А
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гай, вул. М. Грушевського. буд.7

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 0808/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

33 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "СЛАВУТСЬКИЙ  ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  СЛАВУТСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Славута, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29
Ідентифікаційний код:   38358026
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа,  медико-профілактична справа,  акушерська справа,  сестринська справа,
медична статистика
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Сьомаки, вул. Лісна, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Дяків, вул. Молодіжна, 9
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. М.Правутин, вул. Шкільна, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. В.Правутин, вул. Шкільна, 4
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Плоска, вул.Перемоги, 26
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Мирутин, вул. Центральна, 58
Хмельницька обл., м. Славута, вул. Зарічна, 2
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Кутки, вул. Зелена, 3
Хмельницька обл., м.Славута, вул. Сокола, 1а
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Хвощівка, вул. Колгоспна, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Тростянець, вул. Л.Українки, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. М.Скнит, вул. Шевченка, 2
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Рівки, вул. Церковна, 77
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Ставичани, вул. Сонячна, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Кам'янка, вул. Кам'янецька, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Жуків, вул. К.Сангушків, 29
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Кривин, вул. Перемоги, 72
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Красностав, вул. Михайлова, 2-б
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Крупець, вул. Незалежності, 32а
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Миньківці, вул. Центральна, 89
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Улашанівка, вул. Шкільна, 2а
Хмельницька обл., м.Славута, вул. Я.Мудрого, 29
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Варварівка, вул. Шкільна, 48
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Головлі, вул. Ветеранів, 31
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Мухарів, вул. Шевченка, 30а
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Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Піддубці, вул. Островського, 2
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Стригани, вул. Одухи, 17
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Ганнопіль, вул. Корецька, 63
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Волиця, вул. В.Стуса,14
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Берездів, вул. Островського, 34
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Цвітоха, вул. Набережна, 90
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Хоровець, вул. Зарічна, 1а
Хмельницька обл., Славутський р-н, с. В.Скнит, вул. Кірова, 10
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Довжки, вул. Молодіжна, 2
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Киликиїв, вул. Козацький шлях ,24б
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Хоросток, вул. Зарічна, 50
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Нараївка, вул. Островського, 2
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Лисиче, вул. Дружби, 4
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Понора, вул. Незалежності, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Марачівка, вул. Пушкіна ,1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Іванівка, вул. Шевченка, 1а
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Полянь, вул.Шкільна, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Комарівка, Л.Укранки, 23
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Вачів, вул. Михайлова, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Пашуки, вул. Б.Хмельницького, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Губельці, вул. Центральна, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Манятин, вул. Молодіжна, 3
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Перемишель, вул. Молодіжна, 84
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Клепачі, вул. Миру, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Бачманівка, вул. Сонячна ,8
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Гориця, вул. Шкільна, 1
Хмельницька обл., Славутський р-н, с.Колом'є, вул. Шевченко, 13

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 0808/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

34 ФОП Микитюк Наталія Омелянівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Жидачів, 
вул. Грушевського, буд.11, кв.8
Ідентифікаційний код:   2672620000
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортодонтія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Жидачівський р-н, м.Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29

Реєстраційне досьє від 03.08.2018 № 09/0308-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

35 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "МІСЬКИЙ
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ  ДИСПАНСЕР  №2"  ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Івана Камишева, буд.8
Ідентифікаційний код:   32444528
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дерматовенерологія,  дитяча
дерматовенерологія,  клінічна  лабораторна  діагностика;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста  з  медичною освітою:   сестринська справа,  медична статистика,  лабораторна
справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Івана Камишева, буд. 8

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 09/0808-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

36 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"МАЛИНІВСЬКА  АМБУЛАТОРІЯ  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  МАЛИНІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:  Харківська  обл.,  Чугуївський  р-н,  смт  Малинівка,  провулок
Пушкіна, буд.2А
Ідентифікаційний код:   42233000
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
Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Малинівка, пров. Пушкіна, буд. 2А
Харківська обл., Чугуївський р-н, с.Стара Гнилиця, вул. Шевченка, буд. 1

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 09/0908-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету-«Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача-ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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37 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ВИШНІВЕЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження:  Тернопільська  обл.,  Збаразький  р-н,  смт  Вишнівець,
вул. Грушевського, буд.6
Ідентифікаційний код:   41996785
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  терапія,  загальна  практика  -
сімейна  медицина;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
лікувальна справа,  акушерська справа,  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Збаразький р-н, смт Вишнівець, вул. Грушевського, буд. 6
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Бодаки, вул. Шевченка, буд.4
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Кинахівці, вул. Центральна, буд. 4
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Старий Вишнівець, вул. Шлях, буд. 30
Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Бутин, вул. Нова, буд. 3

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

38 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "КОЗЯТИНСЬКИЙ  
РАЙОННИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-  
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОЗЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження:  Вінницька  обл.,  Козятинський  р-н,  м.Козятин,  вул.  Незалежності,  
буд. 28
Ідентифікаційний код:   35814781
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  педіатрія,  терапія,  загальна
практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа,  акушерська справа,  сестринська справа, лабораторна справа (клініка),
медико-профілактична справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Сошанське, вул. Шевченка, буд. 4 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Вернигородок, вул. Центральна,  буд. 27 Б
Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці,  вул. Кар'єрна, буд. 49
Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Бродецьке,  вул. Робітнича, буд. 70
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Білопілля, вул. Шкільна, буд. 17А
Вінницька обл., Козятинський р-н, м.Козятин, вул. Винниченка, буд. 9
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Дубові Махаринці,  вул. Центральна, буд. 1 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, буд. 49
Вінницька обл., Козятинський р-н, м.Козятин, вул. Незалежності, буд. 28
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Молодіжне, вул. Інтернаціональна, буд. 2
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Зозулинці, вул. Захисників Вітчизни, буд. 38
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Прушинка, вул. Чапаєва, буд. 5
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Туча, вул. Чайкіна, буд. 23
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Немиринці, вул. Чорноуса, буд. 5 А
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Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Марківці, вул. Колгоспна, буд. 19
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Мшанець, вул. Центральна, буд. 2 Г
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Михайлин, вул. Кооперативна, буд. 13
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Медведівка, вул. Набережна, буд. 1 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Чернички, вул. Шевченка, буд. 13
Вінницька обл., Козятинський р-н, селище Садове, вул. Центральна, буд. 9
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Молотківці, вул. Комсомольська, буд. 20
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Збараж, вул. Васильєва, буд. 13
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Вівсяники, вул. Центральна, буд. 75 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Куманівка, вул. Центральна, буд. 12
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Флоріанівка, вул. Кордишівська,  буд. 10
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Журбинці, вул. Петрівського, буд. 4
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Гурівці, вул. Центральна, буд. 26 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Панасівка, вул. Миру, буд. 5
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Держанівка, вул. Садова, буд. 13
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Вовчинець, вул. Миру, буд. 53
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, буд. 7
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Перемога, вул. Чорноуса, буд. 16
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Пузирки, вул. Центральна, буд. 24
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Верболози, вул. Шевченка, буд. 60 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Велике, вул. Сонячна, буд. 5 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Непедівка, вул. Гагаріна, буд. 31 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Великий Степ, вул. Миру, буд. 1 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Жежелів, вул. Київська, буд. 56
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Сестринівка, вул. Грушевського, буд. 18
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Іванківці, вул. Шкільна, буд. 1 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Козятин, вул. Центральна, буд. 157
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Безіменне, вул. Миру, буд. 24 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Пляхова, вул. Подільська, буд. 8 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Кашперівка, вул. Лісова, буд. 1
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Юрівка, вул. Миру, буд. 16
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Сигнал, вул. Космонавтів, буд. 24
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Махаринці, провулок Лікарняний, буд. 12
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Кордишівка, вул. Героїв Майдану, буд. 3
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Самгородок, вул. Деснянська, буд. 2
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Махнівка, вул. Шкільна, буд. 40
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Йосипівка, вул. Тараса Шевченка, буд. 58/1
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Махаринці, вул. Центральна, буд. 63
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Воскодавинці, вул. Миру, буд. 22
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Лозівка, вул. Братів Тихонюків, буд. 6
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Красне, вул. Центральна, буд. 58
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Титусівка, вул. Героїв, буд. 36
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Сокілець, вул. Білоцерківська, буд. 8 А
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Пиковець, вул. Ломоносова, буд. 4
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Поличинці, вул. Шкільна, буд. 5
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Тернівка, вул. Перемоги, буд. 5
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Лопатин, вул.  Космонавтів, буд. 6

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/06-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

39 ФОП Русецький Дмитро Олександрович
Місцезнаходження: Херсонська обл., Білозерський р-н, село Чорнобаївка, 
вул. Миколаївська, буд.38
Ідентифікаційний код:   3225014955
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  ортопедична  стоматологія;  за  спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Херсон, вул.Професора Уварова, буд.4

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

40 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"КОРЮКІВСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" КОРЮКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  Чернігівська  обл.,  Корюківський  р-н,  м.Корюківка,
вул. Шевченка, буд. 101
Ідентифікаційний код:   40377781
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, медична статистика,
акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Охрамієвичі,  вул. Шевченка, 46
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Петрова Слобода, вул. Незалежності, 26
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Прибинь, вул. Лісова, 3
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Рейментарівка, вул. Лісова, 5
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Рибинськ, вул. Перемоги, 6/1 та 6/2
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Савинки, вул. Л. Українки, 1
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Сахутівка,  вул. Шевченка, 40-а
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Соснівка, вул. Шкільна, 20
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Хотіївка,  вул. Довженка, 9-б
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Жукля,  вул. Центральна, 30-а
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Тютюнниця,  вул. Б.Хмельницького, 52-а
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Перелюб, вул. Центральна, 28
Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка, вул. Шевченка, 101
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Камка, вул. Польова, 4
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Наумівка,  вул. Шевченка , 105
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Забарівка,  вул. Гагаріна, 30
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Сядрине, вул. Заводська, 5
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Козилівка, вул. Незалежності, 30
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Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Олександрівка, вул. Зарічна , 31
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Білошицька Слобода,  вул. Центральна, 58
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Бреч, вул. П. Лісового, 52
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Буда, вул. Центральна, 6
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Домашлин,  вул. Молодіжна, 28
Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Шишківка, вул.Центральна, 27
Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми,  вул. Центральна,143

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

41 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3 М. ВІННИЦІ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 96
Ідентифікаційний код:   25502352
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю загальна практика -  сімейна медицина,  клінічна лабораторна діагностика,
організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, рентгенологія, терапія, фізіотерапія,
ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, 1 провулок Комарова, буд.12
м.Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд.10
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.96

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

42 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Січових Стрільців, буд. 22
Ідентифікаційний код:   19163609
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  дитяча  алергологія,  дитяча  кардіоревматологія,  дитяча  психіатрія,  дитяча
неврологія,  дитяча  офтальмологія,  фізіотерапія,  підліткова  терапія,  педіатрія,  загальна
практика  -  сімейна  медицина,  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  професійна
патологія,  дитяча  хірургія,  хірургія,  ультразвукова  діагностика,  неврологія,  інфекційні
хвороби, ортопедія і травматологія, функціональна діагностика, кардіологія, рентгенологія,
клінічна  лабораторна  діагностика,  отоларингологія,  алергологія,  гастроентерологія,
гематологія,  ендокринологія,  дитяча  ендокринологія,  ревматологія,  клінічна  біохімія,
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дитяча  ортопедія  і  травматологія,  дитяча  отоларингологія,  урологія,  дитяча  урологія,
сексопатологія,  пульмонологія,  проктологія,  терапія,  офтальмологія,  ендоскопія;  за
спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентнгенологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Шептинського, буд.7
Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Січових Стрільців, буд.22
Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, буд.9

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/14-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

43 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Грушевського, буд. 7
Ідентифікаційний код:   41844941
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа,  сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Грушевського, буд. 7

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/15-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

44 ФОП Бутчак Віталій Олегович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Богомольця, буд.20, кв.39
Ідентифікаційний код:   3501904797
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Минайська, буд.35-а

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

45 ФОП Кравченко Микола Миколайович
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, село Руська Поляна, 
вул. Пальохи, буд.66
Ідентифікаційний код:   3266217274
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Черкаси, вул. Ільїна, буд.289/1

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/17-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 ФОП Діхтяр Віталій Леонідович
Місцезнаходження:  Дніпропетровська  обл.,  Верхньодніпровський  р-н,
смт Дніпровське, вул. Гоголя, буд. 4
Ідентифікаційний код:   2613106315
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, смт Дніпровське, вул. Олександра
Островського, буд. 11

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/18-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

47 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"АМБУЛАТОРІЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ  МЕДИЦИНИ
РОЖНІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ОБ'ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с.Рожнів, вул. Шевченка,
буд. 124
Ідентифікаційний код:   42077903
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, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с.Рожнів, вул.Шевченка, буд.124
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с.Хімчин, вул.Незалежності, буд.43-а
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Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с.Кобаки, вул.Незалежності, буд.1
Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/19-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

48 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ  ВЕРХНЯНСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ОБ'ЄДНАНОЇ     ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ  
КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження:  Івано-Франківська  обл.,  Калуський  р-н,  с.  Верхня,
вул. Шевченка, буд. 52
Ідентифікаційний код:   42195683
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: лікувальна справа,
  акушерська справа,  сестринська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Довгий Войнилів, вул.Зарічна, буд.29-а
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Гуменів, вул.Чорновола, буд.2
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Збора, вул.Шевченка, буд.36
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Болохіва, вул.Болохівська -2, буд.1-в
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Завадка, вул. І.Франка, буд.26-а
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Негівці, вул.Тарантюка, буд.1
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Станькова, вул.Галицька, буд.215
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Верхня, вул.Шевченка, буд.52
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Степанівка, вул.Л.Українки, буд.2-б
Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Кулинка, вул. Зелена, буд.15-б

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/21-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

49 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Місцезнаходження:  Вінницька  обл.,  Тростянецький  р-н,  смт  Тростянець,
вул. Мічуріна, буд. 60
Ідентифікаційний код:   36892237
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
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медицина,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
лікувальна справа,  сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика,
лікувальна справа (невідкладні стани)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Летківка, вул. Центральна, буд. 247-а
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Красногірка, вул. Партизанська, буд. 3
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Верхівка, вул. Миру, буд. 88
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Гордіївка, вул. Центральна, буд. 63
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Ілляшівка, вул. Аграрна, буд. 23
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Капустяни, вул. Мурованого, буд. 2 а
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Оляниця, вул. Вишнева, буд. 1
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Олександрівка, вул. Гагаріна, буд. 20
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Козинці, вул. Миру, буд. 116
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Торканівка, вул. Юності, буд. 20
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Бережанка, вул. Центральна, буд. 2-а
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Скибинці, вул. Смовзюка, буд. 43
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Митківка, вул, Набережна, буд. 43
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Дубина Верхівська, вул. Садова, буд. 10
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Мала Стратіївка, вул. Центральна, буд. 26
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Савинці, вул. Дружби, буд. 20
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Северинівка, вул. Центральна, 40-б
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Китайгород, вул. Дружби, буд. 88
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Четвертинівка, вул. Гагаріна, буд. 49
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Тростянчик, вул. Тараса Шевченка, буд. 3
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Цибулівка, вул. Миколи Мельника, буд. 1
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Демківка, вул. Шкільна, буд. 16
Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Мічуріна, буд. 60
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Ободівка, вул. Дружби, буд. 20
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Буди, вул. Незалежності, буд. 40
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Глибочок, вул. Миру, буд. 4
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Велика Стратіївка, вул. Шкільна, буд. 8б
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Демидівка, вул. Могильчака, буд. 1
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с.Нова Ободівка, вул. Центральна, буд. 52

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/22-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

50 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1     М. ВІННИЦІ"  
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Миколи Зерова, буд. 13
Ідентифікаційний код:   35527334
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина,  акушерство  і  гінекологія,  функціональна  діагностика;  за  спеціальністю
молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:  лікувальна  справа,   сестринська  справа,
акушерська справа
за місцем провадження діяльності
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м.Вінниця, вул. Олега Антонова, буд.44
м.Вінниця, вул.Гладкова, буд.3
м.Вінниця, вул.Москаленка, буд.42
м.Вінниця, вул.Миколи Зерова, буд.13

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

51 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"БАРСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Каштанова, буд. 34
Ідентифікаційний код:   35599262
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, клінічна лабораторна діагностика, педіатрія, хірургія, акушерство і гінекологія;
за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:  лікувальна  справа,
акушерська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика,  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Барський р-н, с. Кузьминці, вул., Івана Богослова, 6-а
Вінницька обл., Барський р-н, с. Матейків вул. Свято-Михайлівська, буд. 10
Вінницька обл., Барський р-н, с. Мигалівці, вул. Миру, буд. 36
Вінницька обл., Барський р-н, с.Митки, вул. Віталія Вашеняка, буд. 12-а
Вінницька обл., Барський р-н, с. Міжлісся вул. Святого Михайла, буд. 1
Вінницька обл., Барський р-н, с. Журавлівка, вул. Шевченка, буд. 1
Вінницька обл., Барський р-н, с. Чемериське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 7
Вінницька обл., Барський р-н, с. Антонівка, вул. Молодіжна, буд. 9
Вінницька обл., Барський р-н, с. Шевченково, вул. Жовтнева, буд. 15
Вінницька обл., Барський р-н, с. Маньківці, вул. Грушевського, буд. 52
Вінницька обл., Барський р-н, с. Мальчівці, вул. Соборна, буд. 10
Вінницька обл., Барський р-н, с. Гулі, вул. Центральна, буд. 5
Вінницька обл., Барський р-н, с. Гайове, вул. Центральна, буд. 18-а
Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вул. Миру, буд. 50
Вінницька обл., Барський р-н, с. Комарівці, вул. Олега Щепанського, буд. 9
Вінницька обл., Барський р-н, станції Копай, вул. Привокзальна
Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Соборна, буд. 105
Вінницька обл., Барський р-н, с. Терешки , вул. Покровська буд. 3-а
Вінницька обл., Барський р-н, селище Бар, вул. Кармелюка, буд. 63
Вінницька обл., Барський р-н, с. Попівці, вул. Юності, буд. 7/2
Вінницька обл., Барський р-н, с. Лука - Барська, вул. Калинова, буд. 15
Вінницька обл., Барський р-н, смт Копайгород, вул., Центральна, буд. 66
Вінницька обл., Барський р-н, с. Каришків, вул., Центральна, буд. 2-а
Вінницька обл., Барський р-н, с.Верхівка, вул. Св.Миколая буд. 32
Вінницька обл., Барський р-н, с. Іванівці, вул. Ватутіна, буд. 5
Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Буняковського, буд. 4
Вінницька обл., Барський р-н, с. Барські Чемериси, вул., Черешнева, буд. 4
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Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Каштанова, буд. 34
Вінницька обл., Барський р-н, с. Гармаки вул. Соборна, буд. 54
Вінницька обл., Барський р-н, с. Козарівка, вул. Центральна, буд. 5-а
Вінницька обл., Барський р-н, с. Сеферівка, вул. Шкільна буд. 75-а
Вінницька обл., Барський р-н, с. Буцні, вул. Миру, буд. 25
Вінницька обл., Барський р-н, с. Мартинівка, вул. Центральна, буд. 87
Вінницька обл., Барський р-н, с. Голубівка, вул. Тараса Шевченка, буд. 28-а
Вінницька обл., Барський р-н, с. Бригидівка, вул. Лесі Українки, буд. 1
Вінницька обл., Барський р-н, с. Біличин, вул. Центральна, буд. 36
Вінницька обл., Барський р-н, с. Польове, вул. Миру, буд. 14
Вінницька обл., Барський р-н, с. Володіївці, вул. Центральна, буд. 25
Вінницька обл., Барський р-н, с. Українське, вул. Жовтнева, буд. 52
Вінницька обл., Барський р-н, с. Шершні, вул. Богдана Хмельницького, буд. 7
Вінницька обл., Барський р-н, с. Кошаринці, вул. Центральна, буд. 69
Вінницька обл., Барський р-н, с. Шпирки, вул. Центральна, буд. 2
Вінницька обл., Барський р-н, с. Супівка, вул. Лесі Українки, буд. 9
Вінницька обл., Барський р-н, с. Семенки, вул. Лісова, буд. 5
Вінницька обл., Барський р-н, с. Окладне, вул. Визволителів, буд. 2-а
Вінницька обл., Барський р-н, с. Васютинці, вул. Громадська, буд. 17
Вінницька обл., Барський р-н, с. Войнашівка, вул. Українська, буд. 47
Вінницька обл., Барський р-н, с. Трудолюбівка, вул. Садова, буд. 32
Вінницька обл., Барський р-н, с. Степанки, вул., Гагаріна буд. 54
Вінницька обл., Барський р-н, с. Киянівка, вул. Травнева буд. 27-б
Вінницька обл., Барський р-н, с. Мирне, вул. Соборна, буд. 31
Вінницька обл., Барський р-н, с. Підлісний Ялтушків, вул. Весняна, буд. 1-а
Вінницька обл., Барський р-н, с. Черешневе, вул. Молодіжна, буд. 7
Вінницька обл., Барський р-н, с.Ходаки, вул. Горіхова, буд. 14
Вінницька обл., Барський р-н, с. Грабівці, вул. Шевченка, буд. 5
Вінницька обл., Барський р-н, с. Лісове, вул. Паркова, буд.
Вінницька обл., Барський р-н, с. Мар’янівка, вул. Миру, буд. 6

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/24-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

52 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ІЛАРІОНІВСЬКОЇ  
СЕЛИЩНОЇ  РАДИ  СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ     ОБЛАСТІ"  
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, 
смт Іларіонове, вул. Шевченка, буд. 35
Ідентифікаційний код:   42318513
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа,  акушерська справа, лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
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Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Іларіонове, вул.Шевченка, буд.35
Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/25-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

53 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ  
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження:  Вінницька  обл.,  Мурованокуриловецький  р-н,  смт  Муровані
Курилівці, вул. Жовтнева, буд. 87
Ідентифікаційний код:   37048032
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина,  педіатрія,  клінічна  лабораторна  діагностика;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,   акушерська  справа,  лікувальна
справа, лабораторна справа (клініка),  медико-профілактична справа, медична статистика
а місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Дерешова, вул. Молодіжна, буд. 2 А
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Снітків, вул. Шевченка, буд. 57
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с.Курашівці, вул. Миру, буд. 77
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с.Роздолівка, вул. Центральна, буд. 32
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Житники, вул. Шевченка, буд. 25
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Наддністрянське, 
вул. Шкільна, буд. 11
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с.Жван, вул. Соборна, буд. 4
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Перекоренці, вул. Соборна, буд. 34
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Вербовець, вул. Шевченка, буд. 42
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Рівне, вул. Центральна, буд. 2
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, буд. 8
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Немерче, вул. Космічна, буд. 6
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Михайлівці, вул. Центральна, буд. 29
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Лучинець, вул. Соборна, буд. 6
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Вищеольчедаїв, 
вул. Українська, буд. 6
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, смт Муровані Курилівці, 
вул. Жовтнева, буд. 87
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Виноградне, вул. Набережна, буд. 8
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Степанки, вул. Соборна, буд. 1
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с.Конищів, вул. Першотравнева, буд. 1
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Знаменівка, вул. Соборна, буд. 18
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Долиняни, вул. Мічуріна, буд. 11
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Берлядка, вул. Покровська, буд. 35
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Привітне, вул. Соборна, буд. 27
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Дружба, 
вул. 40-річчя Перемоги, буд. 5
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Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Бахтин, 
вул. 40-річчя Перемоги, буд. 22
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Плоске, вул. Коцюбинського, буд. 1А
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Лучинчик, вул. Соборна, буд. 26
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Попелюхи, вул. Л.Українки, буд. 14
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Котюжани, вул. Центральна, буд. 65
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Морозівка, вул. Сонячна, буд. 24
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Галайківці, вул. Шкільна, буд. 3
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Нишівці, вул. Гірська, буд. 8
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Вінож, вул. Центральна, буд. 18

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

54 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ  
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ" БАРВІНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, 
вул. Незалежності, буд. 20
Ідентифікаційний код:   38248739
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,  акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Стара Семенівка, вул. Шевченка
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Малинівка, вул. Миру, буд. 51
Харківська обл., Барвінківський р-н, вул. Центральна, буд. 60
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Пригоже, вул. Садова, буд. 7
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Степок, вул. Київська, буд. 36
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Архангелівка, вул. Центральна, буд. 78 А
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Велика Комишуваха, вул. Центральна, буд. 41
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Іванівка, вул. 1 травня, буд. 1
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Українка, вул. Л. Українки
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Іванівка, вул. Гагаріна, буд. 3
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червоний лиман, вул. Шахматівська, буд. 8
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Рідне, вул. Центральна, буд. 60
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Мечебилове, вул. Центральна, буд. 3
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Гусарівка, вул. Донецька, буд. 2 А
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Григорівка, пров.  Шкільний, буд. 11
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Гаврилівка, вул. Привокзальна, буд. 36
Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, вул. Незалежності, буд. 20
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Грушуваха, вул. Молодіжна, буд. 1
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Богодарове, вул. Миру, буд. 10
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Поляна, вул. Центральна, буд. 5
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Дмитрівка, вул. Шкільна, буд. 45 А
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Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Нова Миколаївка, вул. Центральна, буд. 15
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Курулька, вул. Миру,  буд. 6
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 29
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червоне, вул. Вишнева, буд. 4
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Котовка, вул. Квіткова, буд. 2 А
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Надеждівка, вул. Польова, буд. 8
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Велика Андріївка
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Веселе, вул. Вишнева, буд. 45
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Нікополь, вул. Якубовського, буд. 3
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Африканівка, провулок Шкільний, буд. 1
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Василівка, вул. Весняна, буд. 63
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Нова Дмитрівка, вул. Свободи, буд. 41 Б
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Подолівка, вул. Романова, буд. 1 А
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Малолітка, вул. Лісна, буд. 22
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Погонівка, пров. Шкільний

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/27-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

55 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
"ПЕРЕЧИНСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м.Перечин, 
площа Народна, буд. 16
Ідентифікаційний код:   42080984
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с.Зарічово, вул. Миру, буд.53
Закарпатська обл., Перечинський р-н, м. Перечин, вул.Ужанська, буд.8
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с.Сімерки, вул.Центральна, буд.114
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с.Ворочово, вул.Центральна, буд.228-А
Закарпатська обл., Перечинський р-н, с.Сімер, вул.Карпатська, буд.65

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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56 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ПРОФІ-
МЕД 2000"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд. 2, офіс 56
Ідентифікаційний код:   40401253
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
урологія, отоларингологія, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з 
медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 105-к
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Михайлівська, буд. 22
Київська обл., смт Гостомель, вул. Святопокровська, буд. 73

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

57 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "МВ  
ЕСТЕТІК"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 51/1-А, нежиле приміщення 1000
Ідентифікаційний код:   41592888
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дерматовенерологія,
фізіотерапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 51/1-А, нежиле приміщення 1000

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 0908/30-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

58 ФОП Пахольчук Ігор Олександрович
Місцезнаходження: Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Лішня, вул. Гайок, буд.16
Ідентифікаційний код:   2596414490
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  ультразвукова  діагностика,  акушерство  і  гінекологія;  за  спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Рівне, вул. Кавказька, буд. 3

Реєстраційне досьє від 03.08.2018 № 10/0308-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на
рахунки територіальних органів Державного казначейства)

59 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ  ПЕЧЕНІЗЬКОГО
РАЙОНУ" ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, 
вул. Незалежності, буд. 59
Ідентифікаційний код:   02002397
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, організація і  управління охороною
здоров'я;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська
справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., Печенізький р-н, с.Борщова, вул.Молодіжна, буд.55
Харківська обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, вул.Незалежності, буд59
Харківська обл., Печенізький р-н, с.Мартове, вул.Гагаріна, буд.1
Харківська обл., Печенізький р-н, с.Артемівка, вул.Камишева, буд.1-а
Харківська обл., Печенізький р-н, с.П'ятницьке, вул.Дьоміна, буд.12
Харківська обл., Печенізький р-н, с.Гарашківка, вул.Перемоги, буд.19
Харківська обл., Печенізький р-н, с.Приморське, вул. Шкільна, буд.3
Харківська обл., Печенізький р-н, с.Новий Бурлук, вул.Центральна, буд.1
Харківська обл., Печенізький р-н, с. Кицівка, вул.Харківська, буд.3

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 10/0808-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

60 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ДЕЛЯТИНСЬКА  МІСЬКА  
НЕКОМЕРЦІЙНА  ЛІКАРНЯ  ПЛАНОВОГО  ЛІКУВАННЯ  ТА  
РЕАБІЛІТАЦІЇ"  ДЕЛЯТИНСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ     ОБ'ЄДНАНОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Делятин, 
вул. Луги, буд. 5
Ідентифікаційний код:   42096837
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
клінічна  лабораторна  діагностика,  неврологія,  отоларингологія,  офтальмологія,
рентгенологія, стоматологія, терапія, ортопедія і травматологія, ультразвукова діагностика,
хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  акушерська справа,
медична статистика, рентгенологія, лабораторна справа (клініка),  сестринська справа
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за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Делятин, вул. Луги, буд. 5

Реєстраційне досьє від 08.08.2018 № 11/0808-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

61 ФОП Іщенко Євген Олегович
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Леваневців, буд.25/1, кв.46
Ідентифікаційний код:   3392009914
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Миколаїв, вул. 2-а Екіпажна, буд.4-в

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 11/0908-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

62 ФОП Катков Артем Євгенович
Місцезнаходження: м.Миколаїв, пр-т Октябрський, буд. 285, кв.49
Ідентифікаційний код:   2872017736
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Миколаїв, вул. 2-а Екіпажна, буд.4-в

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 12/0908-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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63 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ОНКОЛОДЖИ СОЛЮШН ЦЕНТР"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, буд. 96А
Ідентифікаційний код:   41765329
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  онкологія,  організація  і  управління  охороною  здоров'я;  за  спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул.Хмельницьке шоссе, буд.96-А

Реєстраційне досьє від 09.08.2018 № 13/0908-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки
територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 63 справи

Заступник Міністра                                                                       Роман ІЛИК
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