
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наказ Міністерства 
 охорони здоров'я  України 
 від 02.04.2021 № 627 
 

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

1. ФОП Шкурупій Дмитро Анатолійович 

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Полтава, вулл. Шевченка, буд. 115, кв. 30 

Ідентифікаційний код: 2769208955 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Полтавська обл., м.Полтава, вул. Головка, буд.17, за 

спеціальностями: анестезіологія, дитяча анестезіологія 

Реєстраційне досьє від 05.03.2021 № 905/21/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

 

2. ФОП Найдьон-Ільницька Галина Володимирівна 

Місцезнаходження: м.Київ, Дарницький р-н, вул. Анни Ахматової, буд. 35 б, кв. 117 

Ідентифікаційний код: 2963910561 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Деснянський р-н, вул. Милославська, буд.43, 

оф.15, за спеціальностями: ортодонтія, стоматологія, терапевтична стоматологія; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 05.03.2021 № 908/21/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

 

3. ФОП Святенко Вячеслав Юрійович 

Місцезнаходження: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Дем'янці,                              

вул. Губаря, буд. 29 

Ідентифікаційний код: 2870806499 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Київська обл., м.Переяслав, вул. Михайла 

Грушевського, буд.49А, за спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 05.03.2021 № 909/21/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
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41. ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПУНКТ 

ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ 

ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ НЕЗАКОННО ПЕРЕБУВАЮТЬ В УКРАЇНІ, 

ДМС" 

Місцезнаходження: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с.Мартинівське,                                

вул. Європейська, буд. 1 

Ідентифікаційний код: 40121316 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, селище 

Мартинівське, вул.Європейська, буд.1, за спеціальностями: загальна практика - сімейна 

медицина, організація і управління охороною здоров'я; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа 

Реєстраційне досьє від 10.03.2021 № 983/21/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

 

42. ФОП Пономарьова Юліана Сергіївна 

Місцезнаходження: м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Дегтярівська, буд. 43/1, кв. 24 

Ідентифікаційний код: 2987512864 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Печерський р-н, б-р Лесі Українки, буд.7-В, 

нежитлове приміщ. №278, за спеціальністю: дерматовенерологія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 10.03.2021 № 984/21/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

 

43. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛ 

РЕЙ" 

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, пр. Московський, буд. 257 

Ідентифікаційний код: 43709968 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Героїв Чорнобиля, 

буд. 3, за спеціальностями: гастроентерологія, дерматовенерологія, організація і 

управління охороною здоров'я, проктологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

місце провадження діяльності: Київська обл., м.Біла Церква,                                                        

бульвар Олександрійський, буд. 25/2, за спеціальностями: гастроентерологія, 

дерматовенерологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, організація і 

управління охороною здоров'я, проктологія, ультразвукова діагностика, хірургія; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 
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місце провадження діяльності: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, бульвар 

Студентський, буд. 6/5, за спеціальностями: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, 

дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, неврологія, організація і управління 

охороною здоров'я, проктологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, 

фізіотерапія, хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа; 

місце провадження діяльності: Черкаська обл., м.Черкаси, вул. Чехова, буд. 43, за 

спеціальностями: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, 

ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, 

неврологія, онкохірургія, організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, 

проктологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, хірургія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 10.03.2021 № 986/21/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

 

44. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІК 

ПЛЮС" 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Широка, буд. 43 А 

Ідентифікаційний код: 40264126 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Широка, 

буд.43 А, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа 

Реєстраційне досьє від 10.03.2021 № 987/21/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

 

45. ФОП Вітько Оксана Віталіївна 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Усенка, буд. 3, кв. 38 

Ідентифікаційний код: 3277407662 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Робоча, буд.148, 

прим. VIIIб, за спеціальностями: педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 10.03.2021 № 988/21/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2270 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

 


