
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я  України 

        05.05.2020  № 1043 
 

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

діяльності з медичної практики 
 

 1 ФОП Номеровський Олег Павлович 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, 

м.Верхньодніпровськ, вул. Титова, буд. 12, кв. 54 
Ідентифікаційний код:   2843921353 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, смт Дніпровське, вул. Спортивна, 

буд. 9, кв. 1 
 Реєстраційне досьє від 03.04.2020 № 1744/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 2 ФОП Вальчук Сергій Леонідович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ревуцького, буд. 29, кв. 108 
Ідентифікаційний код:   2328501399 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Попудренко, буд. 34, каб. 612 
 Реєстраційне досьє від 03.04.2020 № 1747/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 3 ФОП Удовченко Наталія Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Сенявіна, буд. 152-А, кв. 12 
Ідентифікаційний код:   3324200062 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Білозерський р-н, с.Музиківка, вул. 40 років Перемоги, буд. 20 
 Реєстраційне досьє від 03.04.2020 № 1748/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 4 ФОП Степанов Олександр Сергійович 
Місцезнаходження: м.Херсон, смт Антонівка, вул. Радянська, буд. 29-А 
Ідентифікаційний код:   2941006493 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедія і травматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Херсон, вул. Чернишевського, буд. 6 
 Реєстраційне досьє від 03.04.2020 № 1749/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 5 ФОП Ходос Євген Юрійович 
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Перекопська, буд. 177/2, кв. 26 
Ідентифікаційний код:   3313015851 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедія і травматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Херсон, вул. Чернишевського, буд. 6 
 Реєстраційне досьє від 03.04.2020 № 1750/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 6 ФОП Шевченко Наталія Дмитрівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Новгородська, буд. 55А 
Ідентифікаційний код:   2661514645 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю неврологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Данілевського, буд. 19А 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1754/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 
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 7 ФОП Мушинський Олександр Олександрович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с.Шатава,                                      

вул. Подільська, буд. 1/1 
Ідентифікаційний код:   3080204417 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с.Маків, вул. Лікарняна, буд. 85 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1755/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 8 ФОП Липська Вікторія Вікторівна 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Боярка,                        

вул. 40 років Жовтня, буд. 53, кв. 83 
Ідентифікаційний код:   3005002369 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю педіатрія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Боярка, вул. Білогородська, буд. 25,                                

кв. 145 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1757/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 9 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО" 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Короленка, буд. 56 
Ідентифікаційний код:   05493852 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, акушерство і 

гінекологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, медицина 

невідкладних станів, неврологія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, патологічна 

анатомія, рентгенологія, терапія, урологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, 

функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), медична 

статистика, рентгенологія,  сестринська справа, сестринська справа (операційна) 

за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Короленка, буд. 56 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1758/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  
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сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗУБНА 

ФЕЯ" 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Леваневського,             

буд. 1Б, кв. 60 
Ідентифікаційний код:   43406034 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 4, корп. 1 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1759/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 11 ФОП Лозова Ганна Віталіївна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Прорізна, буд. 44 
Ідентифікаційний код:   2821320909 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ультразвукова діагностика 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 10К 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1760/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 12 ФОП Співачук Світлана Володимирівна 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Лісова, буд. 50, кв. 74 
Ідентифікаційний код:   3186915322 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Лісова, буд. 50, прим. 194 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1761/Л-П 
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 13 ФОП Ейсмунд Петро Анатолійович 
Місцезнаходження: м.Дніпро, шосе Запорізьке, буд. 48, кв. 167 
Ідентифікаційний код:   3040709017 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю хірургічна стоматологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, 

анестезіологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 19, прим. 1, 24 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1764/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 14 ФОП Бородиця Андрій Богданович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Бучацький р-н, с.Зелена, вул. Нова, буд. 10 
Ідентифікаційний код:   2622008037 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа, ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Бучацький р-н, м.Бучач, вул. Генерала Шухевича, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1765/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 15 ФОП Бобич Богдан Ладіславович 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Грушевського, буд. 61, кв. 42 
Ідентифікаційний код:   3424505619 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Корятовича, буд. 7, прим. 6 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1766/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 
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 16 ФОП Максимович Олександр Михайлович 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Баранинці,                           

вул. Слов'янська, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   3450103250 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Перемоги, буд. 163/2, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1767/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 17 ФОП Мироненко Наталія Миколаївна 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Волочиський р-н, м.Волочиськ, вул. Паркова,  
буд. 13 
Ідентифікаційний код:   3031012044 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Волочиський р-н, м.Волочиськ, вул. Починка, буд. 2а 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1768/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 18 ФОП Габак Віра Василівна 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Волочиський р-н, м.Волочиськ, вул. Паркова, 

буд. 11 
Ідентифікаційний код:   2225709560 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Волочиський р-н, м.Волочиськ, вул. Починка, буд. 2а 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1769/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 
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 19 ФОП Берест Оксана Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Верховинця Василя, буд. 10, кв. 24 
Ідентифікаційний код:   2761200520 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 22, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1770/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 20 ФОП Баришполець Яна Володимирівна 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, буд. 160, кв. 27 
Ідентифікаційний код:   2922515207 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, буд. 130, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1772/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 21 ФОП Пчельник Віталій Віталійович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Золочівська, буд. 26, кв. 92 
Ідентифікаційний код:   3261420494 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Данилевського, буд. 26, к. 92 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1777/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 22 ФОП Мельник Катерина Петрівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, с.Григоровичі, вул. Набережна, 

буд. 16А 
Ідентифікаційний код:   3066017366 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
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за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Луцький р-н, с.Чаруків, вул. Поштова, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1779/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 23 ФОП Романенко Наталія Віталіївна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Кустанайська, буд. 6, 

кв. 52 
Ідентифікаційний код:   3253400183 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Тухачевського, буд. 36, прим. 3 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1781/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 24 ФОП Ріхтер Олександр Анатолійович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Славута, вул. Здоров'я, буд. 17 
Ідентифікаційний код:   2832906119 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедія і травматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. Відінська, буд. 8 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1783/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 25 ФОП Гульванська Олена Леонідівна 
Місцезнаходження: Київська обл., Бориспільський р-н, с.Гнідин, вул. Механізаторів, 

буд. 131 
Ідентифікаційний код:   2811614822 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортодонтія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Бориспільський р-н, с.Гнідин, вул. Центральна, буд. 41, прим. 13 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1784/Л-П 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 26 ФОП Чернова Інна Борисівна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Донська, буд. 133 
Ідентифікаційний код:   2508307808 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Аношкіна, буд. 96, прим. 3 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1785/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 27 ФОП Кравець Тарас Михайлович 
Місцезнаходження: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Летня, вул. Дрогобицька, 

буд. 4 
Ідентифікаційний код:   3333000550 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Опори, вул. Перемоги, буд. 34 
 Реєстраційне досьє від 06.04.2020 № 1786/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"СНІГУРІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 

СНІГУРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Снігурівський р-н, м. Снігурівка,                      

вул. Жовтнева, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   01998302 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

анестезіологія, дерматовенерологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна 

діагностика, наркологія, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 

офтальмологія, педіатрія, психіатрія, терапія, рентгенологія, стоматологія, ортопедична 

стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, ультразвукова діагностика, 

фтизіатрія, хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 
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лабораторна справа (клініка),  акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа 

(операційна), медична статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, м.Снігурівка, вул. Жовтнева, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1788/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №2" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мостицька, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   05496780 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

анестезіологія, неонатологія, педіатрія, терапія, клінічна лабораторна діагностика, 

клінічна біохімія, бактеріологія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, 

ендокринологія, дитяча анестезіологія, дитяча хірургія, дитяча неврологія, ендоскопія, 

загальна практика - сімейна медицина, судинна хірургія, хірургія, рентгенологія, дитяча 

офтальмологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),  акушерська справа,  

сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Мостицька, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1789/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 30 ФОП Корецький Борис Михайлович 
Місцезнаходження: Волинська обл., Ратнівський р-н, с.Заліси, вул. Будівельників, 

буд. 9 
Ідентифікаційний код:   3410116130 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Рівненська, буд. 76А 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1790/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

 

 31 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕТВІЛД" 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Білогородка,                    

вул. Володимирська, буд. 60, офіс 12 
Ідентифікаційний код:   43496044 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, неврологія, 

отоларингологія, офтальмологія, хірургія, наркологія, психіатрія 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Білогородка, вул. Володимирська,                     

буд. 60, офіс 12 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1792/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 32 ФОП Колесник Андрій Олександрович 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Тверська, буд. 7, кв. 122 
Ідентифікаційний код:   2639200257 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1794/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 33 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗЕЛЕНОПІЛЬСЬКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Зелене Поле,                      

вул. Південна, буд. 46А 
Ідентифікаційний код:   03188317 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с.Зелене Поле, вул. Південна, буд. 46А 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1795/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 34 ФОП Буняк Валентина Трохимівна 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Олевський р-н, м.Олевськ,                          

пров. Промисловий, буд. 8 
Ідентифікаційний код:   2331313307 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, неврологія 

за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна, вул. Руднєва, буд. 32в 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1797/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 35 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №282 

"ОЛЕСЯ"ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   26469970 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1800/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 36 ФОП Чміль Євген Олесевич 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, просп. Миру, буд. 63-Б, кв. 4 
Ідентифікаційний код:   3064509974 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: стоматологія, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, м.Городок, вул. Індустріальна, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1802/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 37 ФОП Бойчук Дмитро Євгенійович 
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Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Озерна, буд. 64, корп. А, кв. 64 
Ідентифікаційний код:   3196416734 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю педіатрія 

за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Миколи Федунця, буд. 5 (номер 3) 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1804/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 38 ФОП Демиденко Ігор Петрович 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, м.Новгород-

Сіверський, вул. Матросова, буд. 26 
Ідентифікаційний код:   2817618038 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, м.Новгород-Сіверський,                              

вул. Губернська, буд. 8, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 07.04.2020 № 1806/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 39 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ "МЕРЕФ'ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа,                                             

вул. Дніпропетровська, буд. 148 
Ідентифікаційний код:   02002227 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

анестезіологія, неонатологія, ендоскопія, патологічна анатомія, інфекційні хвороби, 

кардіологія, терапевтична стоматологія, неврологія, ортопедія і травматологія, дитяча 

ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, 

дитяча офтальмологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, 

фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, дитяча хірургія, ендокринологія, 

психіатрія, онкологія, гастроентерологія, проктологія, педіатрія, дитяча неврологія, дитяча 

кардіоревматологія, стоматологія, ортодонтія, дитяча дерматовенерологія, дитяча 

гінекологія, дитяча стоматологія, клінічна лабораторна діагностика, дерматовенерологія, 

дитяча анестезіологія, генетика медична, дитяча психіатрія, наркологія, підліткова 

терапія, медицина невідкладних станів; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, рентгенологія, лабораторна 

справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (патологія), сестринська 
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справа (операційна), медична статистика 

за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Некрасова, буд. 11-А 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Покотилівка, вул. Незалежності, буд. 37 
Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул. Леонівська, буд. 63 
Харківська обл., Харківський р-н, м.Південне, вул. 1 Травня, буд. 104/                         

вул. Кнорозова, буд. 60 
Харківська обл., Харківський р-н, м.Мерефа, вул. Дніпровська, буд. 148 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий, вул. Слобожанська, буд. 26 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Бабаї, вул. Командарма Шумілова, буд. 81 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Буди, вул. Фаянсовщик, буд. 5 
Харківська обл., Харківський р-н, с.Циркуни, вул. Зарічанська, буд. 9 
Харківська обл., Харківський р-н, с.Липці, вул. Пушкінська, буд. 109 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1807/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 40 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРОПСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Коропський р-н, смт Короп, вул. Чернігівська, 

буд. 56 
Ідентифікаційний код:   02006294 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

анестезіологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, 

отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, ортопедична 

стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, функціональна діагностика, 

хірургія, стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа,  акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), 

сестринська справа (операційна), медична статистика, ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., Коропський р-н, смт Короп, вул. Чернігівська, буд. 56 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1808/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 41 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ГАЙВОРОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, м. Гайворон,                          

вул. Київська, буд. 7 
Ідентифікаційний код:   38817151 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за  
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спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, дитяча психіатрія, 

наркологія, неврологія, педіатрія, терапія, офтальмологія, хірургія, отоларингологія, 

акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, 

ультразвукова діагностика, ортопедія і травматологія, фтизіатрія, клінічна біохімія, 

клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія, лікувальна фізкультура і спортивна 

медицина, ендокринологія, фізіотерапія, ендоскопія, трансфузіологія, функціональна 

діагностика, інфекційні хвороби; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна),  акушерська справа, 

лабораторна справа (клініка), рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, с.Хащувате, вул. Філатова, буд. 3 
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, м.Гайворон, вул. Василя Стуса, буд. 43/45 
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, м.Гайворон, вул. Свободи, буд. 1/9 
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, м.Гайворон, вул. Київська, буд. 7 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1809/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 42 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 29 
Ідентифікаційний код:   01984613 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, алергологія, гастроентерологія, 

дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, 

пульмонологія, ревматологія, терапія, акушерство і гінекологія, анестезіологія, ортопедія і 

травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія, урологія, хірургія, дитяча 

анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, 

дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, 

дитяча пульмонологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча 

офтальмологія, дитяча патологічна анатомія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, 

неонатологія, педіатрія, підліткова терапія, психотерапія, стоматологія, бактеріологія, 

генетика медична, дієтологія, ендоскопія, епідеміологія, клінічна лабораторна 

діагностика, лікувальна фізкультура, патологічна анатомія, рентгенологія, 

трансфузіологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, 

клінічна біохімія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа 

(патологія),  акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), 

медична статистика, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 29 
м.Дніпро, вул. Саранська, буд. 12 
м.Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 29а 
м.Дніпро, пров. Фестивальний, буд. 1 
м.Дніпро, вул. Демент'єва, буд. 8 
м.Дніпро, вул. Висоцького, буд. 2а 
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м.Дніпро, вул. Софії Ковалевської, буд. 53а 
м.Дніпро, вул. Широка, буд. 222 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1811/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 43 ФОП Шебак Ірина Юріївна 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, смт Нововоронцовка, 

вул. Голубина, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   3089922366 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, смт Нововоронцовка, вул. Гагаріна,             

буд. 64 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1812/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 

 44 ФОП Некряч Надія Ананіївна 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, смт Нововоронцовка, 

вул. Бериславська, буд. 37, кв. 3 
Ідентифікаційний код:   2062402345 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, смт Нововоронцовка, вул. Гагаріна, 64 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1813/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 45 ФОП Головчук Ірина Ярославівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Червоноград, вул. Бандери, буд. 14, кв. 57 
Ідентифікаційний код:   3030605520 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, дитяча стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул. Відродження, буд. 50А/2 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1814/Л-П 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 46 ФОП Гал Микола Емеріхович 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино,                             

вул. Європейська, буд. 2, кв. 33 
Ідентифікаційний код:   2477611899 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Глибокий Потік, вул. Центральна, буд. 85 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1815/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 47 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ОН КЛІНІК ЕДВАНСТ" 
Місцезнаходження: м.Полтава, просп. Першотравневий, буд. 18-А 
Ідентифікаційний код:   43316538 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, хірургія, терапія, 

отоларингологія, ендокринологія, неврологія, онкологія, дерматовенерологія, педіатрія, 

функціональна діагностика, акушерство і гінекологія, урологія, проктологія, 

ультразвукова діагностика, ендоскопія, гастроентерологія, фізіотерапія, дитяча 

дерматовенерологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча 

отоларингологія, дитяча неврологія, дитяча хірургія, дитяча ортопедія і травматологія, 

дитяча урологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, просп. Першотравневий буд. 18-А 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1816/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 
 
 
 
 

 48 ФОП Криворотько Яна Вікторівна 
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Місцезнаходження: м.Харків, просп. Людвіга Свободи, буд. 35А, кв. 32 
Ідентифікаційний код:   2591616243 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю психотерапія 

за місцем провадження діяльності 
м.Харків, просп. Перемоги, буд. 66-І 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1817/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 49 ФОП Вірста Анастасія Олегівна 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Путильський р-н, смт Путила,                                      

вул. Українська, буд. 1-А, кв. 2 
Ідентифікаційний код:   3388513420 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Путильський р-н, смт Путила, вул. Українська, буд. 38 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1820/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 50 ФОП Ващук Юліанна Борисівна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Свалявський р-н, с.Поляни, вул. Духновича,  
буд. 108, кв. 16 
Ідентифікаційний код:   2944817521 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 

рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул. Головна, буд. 77, прим. 21 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1821/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 
 
 

 

 51 ФОП Лобода Вікторія Георгіївна 
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Місцезнаходження: Донецька обл., м.Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 44, кв. 1 
Ідентифікаційний код:   2614911387 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Леваневського, буд. 105 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1822/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 52 ФОП Бонь Олег Михайлович 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Хуст, вул. І.Мазепи, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   2374207918 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, буд. 159 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1823/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 53 ФОП Смоланка Ірина Юріївна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Лесі Українки, буд. 6, кв. 3 
Ідентифікаційний код:   3189021500 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Корзо, буд. 17 
 Реєстраційне досьє від 08.04.2020 № 1824/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 132 
Ідентифікаційний код:   01993256 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 



20 

 

бактеріологія, генетика медична, генетика лабораторна, дієтологія, дитяча анестезіологія, 

дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча гінекологія, 

дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча 

нейрохірургія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча онкологія, дитяча ортопедія і 

травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча урологія, дитяча 

стоматологія, дитяча пульмонологія, дитяча хірургія, епідеміологія, ендоскопія, клінічна 

біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна 

фізкультура і спортивна медицина, медична психологія, неонатологія, педіатрія, 

рентгенологія, рефлексотерапія, сурдологія, терапія, трансфузіологія,  фізична та 

реабілітаційна медицина, функціональна діагностика, фізіотерапія, ультразвукова 

діагностика; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська 

справа, лікувальна справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична 

статистика, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця,буд. 132 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1825/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 55 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

"СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, 

м.Старокостянтинів, вул. Пушкіна, буд. 47 
Ідентифікаційний код:   02004479 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

анестезіологія, бактеріологія, генетика медична, дерматовенерологія, дитяча 

анестезіологія, дитяча гінекологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 

отоларингологія, дитяча стоматологія, дитячі інфекційні хвороби, ендокринологія, 

ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна 

діагностика, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія, 

онкохірургія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, 

отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, 

психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, 

ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, 

хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), 

лабораторна справа (патологія), лікувальна справа, медична статистика, ортопедична 

стоматологія, рентгенологія, сестринська справа (операційна),  сестринська справа, 

стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с.Старий Остропіль, вул. Л.Українки, 

буд. 3 

Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с.Підгірне, вул. Довженка, буд. 8 
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Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с.Самчики, вул. Самчики, буд. 1 

Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул. Сковороди, буд. 18/5 

Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул. Пушкіна, буд. 47 

 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1826/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 56 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "СІМ'Я" 
Місцезнаходження: м.Рівне, пров. Підгірний, буд. 20 
Ідентифікаційний код:   43356680 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 

медицина, терапія, педіатрія, неврологія, дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, дитяча 

дерматовенерологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча отоларингологія, дитяча 

гастроентерологія, дитяча психіатрія, функціональна діагностика, ультразвукова 

діагностика, дитяча пульмонологія, нефрологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, пров. Підгірний, буд. 20 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1827/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 57 ФОП Алівапова Лєнура Ідаєївна 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 119, кв. 41 
Ідентифікаційний код:   3226718867 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю онкологія, онкохірургія 

за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Жаботинського, буд. 32 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1829/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 58 ФОП Шаган Дмитро Валерійович 
Місцезнаходження: м.Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 123, кв. 26 
Ідентифікаційний код:   2868414537 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю хірургія 

за місцем провадження діяльності 
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м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 61, прим. 2-24 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1830/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 59 ФОП Карнаван Тетяна Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Вознесенська, буд. 50, кв. 31 
Ідентифікаційний код:   2808516582 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Гусенка, буд. 17 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1831/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 60 ФОП Господ Олег Миколайович 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, пров. Лікарняний, буд. 9 
Ідентифікаційний код:   3010413439 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю отоларингологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 61, прим. 2-25 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1832/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів 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) 

 

 61 ФОП Матвійчук Юрій Іванович 
Місцезнаходження: Волинська обл., Маневицький р-н, село Четвертня 
Ідентифікаційний код:   2920604098 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Маневицький р-н, с.Четвертня, вул. Незалежності, буд. 44 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1836/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

 

 62 ФОП Чигрінов Денис Русланович 
Місцезнаходження: м.Харків, бульвар Юр'єва, буд. 15, кв. 78 
Ідентифікаційний код:   3564801835 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Рибалка, буд. 12 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1837/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 63 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СКАЙ 

КЛІНІК" 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Олександра Олеся, буд. 25Д, кв. 16 
Ідентифікаційний код:   43392692 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Карла Мікльоша, буд. 27, прим. 121 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1838/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів 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) 

 

 64 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОГИЛІВ-

ПОДІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ 

ДЛЯ ДОРОСЛИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 

буд. 62 
Ідентифікаційний код:   34009713 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, рентгенологія, 

отоларингологія, наркологія, неврологія, ортопедична стоматологія, клінічна лабораторна 

діагностика, бактеріологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа (гігієна), лабораторна 

справа (клініка) 

за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, просп. Незалежності, буд. 62 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1839/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 65 ФОП Рибачук Галина Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Льотна, буд. 3-В, кв. 37 
Ідентифікаційний код:   2659011485 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ультразвукова діагностика 

за місцем провадження діяльності 
м.Чернігів, вул. 1-го травня, буд. 168Б 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1840/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 66 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ІРМЕД" 
Місцезнаходження: м.Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 180 
Ідентифікаційний код:   43424637 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, 

дитяча хірургія, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, 

неврологія, наркологія, неонатологія, онкологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, 

отоларингологія, офтальмологія, проктологія, психіатрія, ревматологія, стоматологія, 

терапія, ультразвукова діагностика, урологія, хірургічна стоматологія; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 180 
м.Черкаси, вул. Благовісна, буд. 184 
м.Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 16/1 
м.Черкаси, вул. Чехова, буд. 108 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1841/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів 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) 

 

 67 ФОП Дмитренко Андрій Іванович 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Гагаріна, буд. 28 
Ідентифікаційний код:   3394107132 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю хірургічна стоматологія, стоматологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
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Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Богуна, буд. 51А 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1842/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 68 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ОНУФРІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 

ОНУФРІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, смт Онуфріївка,                                       

вул. Графа Толстого, буд. 90 
Ідентифікаційний код:   01995284 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

анестезіологія, інфекційні хвороби, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 

офтальмологія, хірургія, неврологія, неонатологія, педіатрія, терапія, дерматовенерологія, 

ендоскопія, кардіологія, стоматологія, клінічна лабораторна діагностика, патологічна 

анатомія, рентгенологія, наркологія, психіатрія, фтизіатрія, ультразвукова діагностика, 

фізіотерапія, функціональна діагностика, трансфузіологія, терапевтична стоматологія, 

ортопедична стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),  акушерська 

справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, 

рентгенологія, ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, селище Онуфріївка, вул. Першотравнева, 

буд. 1а 
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, селище Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 

буд. 90 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1844/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 69 ФОП Давтян Артур Самвелович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Генічеський р-н, с.Чонгар, вул. Дружби, буд. 49 
Ідентифікаційний код:   3176824651 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна 

стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Генічеський р-н, м.Генічеськ, вул. Центральна, буд. 27 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1845/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 70 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 

СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Сміла, вул. Софіївська, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   05540577 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, хірургічна 

стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

ортопедична стоматологія, рентгенологія,  сестринська справа, медична статистика 

за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Сміла, вул. Софіївська, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1849/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 71 ФОП Салаш Анатолій Андрійович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам'янка,                              

вул. Київська, буд. 15 
Ідентифікаційний код:   2014910515 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Одрадокам'янка, вул. Вишнева, буд. 7 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1850/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 72 ФОП Сорока Володимир Вікторович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Богданівська, буд. 7-В, кв. 11 
Ідентифікаційний код:   2942412016 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю психіатрія, психотерапія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 7/11, нежитлове приміщення 45, групи приміщень 21 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1851/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 73 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №40 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
Місцезнаходження: м.Полтава, пров. Космічний, буд. 7А 
Ідентифікаційний код:   33315208 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, пров. Космічний, буд. 7А 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1852/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 74 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ 

МІЖРАЙОННИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР У М.КОРОСТЕНІ" 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Київська, буд. 21 Б 
Ідентифікаційний код:   13568713 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ендокринологія, ендоскопія, 

дитяча імунологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, 

офтальмологія, педіатрія, пульмонологія, ультразвукова діагностика, функціональна 

діагностика, гастроентерологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, медична статистика 

за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Київська, буд. 21Б 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1853/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 75 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ 

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" ЖИТОМИРСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд. 62 
Ідентифікаційний код:   01991441 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, 

клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, ендоскопія, 

рентгенологія, педіатрія, пульмонологія, терапія, хірургія, торакальна хірургія, інфекційні 
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хвороби; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна 

справа (гігієна), лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, сестринська справа 

(операційна), медична статистика, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд. 62 
Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Гуйва, вул. Бердичівська, буд. 64 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1855/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів 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) 

 

 76 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

КОЗЕЛЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "КОЗЕЛЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Козелець, вул. Сім'ї 

Розумовських, буд. 45 
Ідентифікаційний код:   02006277 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 

анестезіологія, дерматовенерологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна 

лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, 

неонатологія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 

офтальмологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова 

діагностика, урологія, хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (клініка),  

сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, 

ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Козелець, вул. Сім'ї Розумовських, буд. 45 
Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Козелець, вул. Франка, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1856/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 77 ФОП Горобець Олександр Анатолійович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, вул. 17 Вересня,                 

буд. 17, кв. 16 
Ідентифікаційний код:   2787411458 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю неврологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 49-А, прим. 1, 2 
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 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1858/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 78 ФОП Салашак Євген Олександрович 
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Ізюм, вул. Південна, буд. 24, кв. 61 
Ідентифікаційний код:   3160209893 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія 

за місцем провадження діяльності 
Харківська обл., м.Ізюм, вул. Покровська, буд. 39/2 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1859/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 79 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ-АН" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, буд. 22-А 
Ідентифікаційний код:   39186705 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ультразвукова діагностика, 

акушерство і гінекологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Бровари, вул. Юрія Гагаріна, буд. 20б 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1860/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 80 ФОП Юрченко Олександр Юрійович 
Місцезнаходження: м.Дніпро, ж/м Покровський, буд. 5Е, кв. 46 
Ідентифікаційний код:   3053717471 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю отоларингологія, дитяча отоларингологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 61, прим. 2-22 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1861/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 81 ФОП Компанієць Тетяна Володимирівна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, 

вул. 8 Марта, буд. 30, кв. 16 
Ідентифікаційний код:   2756915742 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Холодильна, буд. 60 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1862/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів 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) 

 

 82 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ДОЛИНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ДОЛИНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м.Долина, вул. Оксани 

Грицей, буд. 15 
Ідентифікаційний код:   01993457 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, хірургія, кардіологія, 

анестезіологія, неонатологія, неврологія, офтальмологія, акушерство і гінекологія, 

інфекційні хвороби, ендокринологія, психіатрія, наркологія, отоларингологія, 

ультразвукова діагностика, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, 

бактеріологія, фізіотерапія, педіатрія, онкологія, дерматовенерологія, стоматологія, 

терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, дитяча 

гінекологія, дитяча анестезіологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, 

дитячі інфекційні хвороби, дитяча неврологія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія 

і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, патологічна анатомія, 

дитяча психіатрія, дитяча кардіоревматологія, трансфузіологія, урологія, функціональна 

діагностика, дитяча хірургія, ревматологія, ендоскопія, нефрологія, пульмонологія, 

гастроентерологія, епідеміологія, загальна практика - сімейна медицина, медицина 

невідкладних станів; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

лабораторна справа (клініка),  сестринська справа, сестринська справа (операційна), 

медична статистика, рентгенологія,  акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), 

лабораторна справа (патологія), лікувальна справа 

за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м.Долина, вул. О.Грицей, буд. 15 
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м.Долина, вул. Антоновича, буд. 23 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1863/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

 

 83 ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС №108 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Дорошенка, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   20517314 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Дорошенка, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1864/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів 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) 

 

 84 ФОП Керусь Сергій Валерійович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Парково-Сирецька, буд. 12-В, кв. 50 
Ідентифікаційний код:   2803616392 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю наркологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, просп. Курбаса Леся, буд. 15, прим. 254 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1865/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів 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) 

 

 85 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС "БУЛАХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДЗВІНОЧОК" 

ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с.Булахівка,                  

вул. Центральна, буд. 25в 
Ідентифікаційний код:   26459569 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с.Булахівці, вул. Центральна, буд. 25в 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1866/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 86 ФОП Ревта Володимир Ілліч 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с.Новопетрівське,                          

вул. Центральна, буд. 3/1 
Ідентифікаційний код:   2105913753 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с.Новопетрівське, вул. Слов'янська, буд. 31 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1867/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів 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) 

 

 87 ФОП Рудницька Альона Іванівна 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, смт Березнегувате, 

вул. 1 Травня, буд. 4, кв. 1 
Ідентифікаційний код:   2824711268 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., Казанківський р-н, с.Володимирівка, вул. Лікарняна, буд. 17 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1868/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів 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) 

 

 88 ФОП Решетов Микола Дмитрович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, смт Нововоронцовка, 

вул. Спеціалістів, буд. 6 
Ідентифікаційний код:   1924002173 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, смт Нововоронцовка, вул. Гагаріна,  

буд. 64 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1869/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 
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 89 ФОП Німчук Анатолій Богданович 
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Гонча, буд. 52, кв. 59 
Ідентифікаційний код:   2978118451 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю неврологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Чернігів, вул. І.Мазепи, буд. 55, каб. 8 
 Реєстраційне досьє від 09.04.2020 № 1870/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 Всього: 89 справ 
 

 

 

Начальник Управління ліцензування 

та контролю якості надання 

медичної допомоги      Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ 
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