
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

    Київ 

24.05.2018                                                                                                  № 1009

Про ліцензування 
медичної практики 

Відповідно  до  статті  6  Закону  України  «Про  ліцензування
видів  господарської  діяльності»,  абзацу  тридцять  першого  підпункту  8
пункту  4  Положення  про  Міністерство  охорони  здоров’я
України,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
25  березня  2015  року  №  267,  наказів  Міністерства  охорони  здоров’я
України  від  19  травня  2016  року  №  465  «Про  затвердження  складу
Ліцензійної комісії МОЗ України» (у редакції наказу  Міністерства охорони
здоров’я України від 07 листопада 2016 року № 1179) та від 31 серпня 2012
року  №  677  «Про  затвердження  Положення  про  Ліцензійну  комісію
МОЗ України» 

НАКАЗУЮ:

1. Видати  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з
медичної практики 46 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.

2. Відмовити  у  видачі  ліцензій  на  провадження  господарської
діяльності  з медичної практики 35  здобувачам  ліцензій згідно з переліком,
що додається.

3. Анулювати  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з
медичної практики 7 ліцензіатів згідно з переліком, що додається.

4. Залучити  до  ліцензійних  справ  повідомлення  55  ліцензіатів  про
зміни  даних,  зазначених  у  документах,  що  додавалися  до  заяви  про
отримання  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності з  медичної
практики, згідно з переліком, що додається.

5. Відмовити  в  залученні  до  ліцензійних  справ  повідомлення  23
ліцензіатів  про зміни даних,  зазначених у  документах,  що додавалися  до
заяви  про  отримання ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з
медичної практики, згідно з переліком, що додається.
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6. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Ілика Р.Р.

Підстава: протокол № 19 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
від 24 травня 2018 року.

В.о. Міністра                                                                                   У. СУПРУН
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я  України
24.05.2018 № 1009

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

діяльності з медичної практики

1 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО     "ЦЕНТР     ПЕРВИННОЇ     МЕДИКО  -  
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ЧЕРВОНОГРАДА"
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Червоноград, вул. Івасюка, буд. 8
Ідентифікаційний код:   41900490
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  терапія,  педіатрія,  загальна
практика  -  сімейна  медицина,  акушерство  і  гінекологія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста  з  медичною  освітою:  лікувальна  справа,  лабораторна  справа  (клініка),
акушерська справа,  сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Червоноград, вул. Шевська, буд. 36
Львівська обл., м.Червоноград, вул. Івасюка, буд. 8
Львівська обл., смт Гірник, вул. Січових Стрільців, буд. 12
Львівська обл., м.Соснівка, вул. Грушевського, буд. 36

Реєстраційне досьє від 14.05.2018 № 01/1405-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Турко Світлана Іванівна
Місцезнаходження: Донецька обл., Покровський р-н, село Новотроїцьке, вул. Шкільна,
буд. 24
Ідентифікаційний код:   2445110002
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  терапевтична  стоматологія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Мирноград, мікрорайон Світлий, буд.24, прим. 33

Реєстраційне досьє від 15.05.2018 № 01/1505-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)



3 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КЛІНІКА  
"КДС"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 29-А, корпус 4, секція 5-6
Ідентифікаційний код:   41973967
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  урологія,  ультразвукова
діагностика,  хірургія,  дитяча  урологія,  дитяча  хірургія,  гастроентерологія,  кардіологія,
ендокринологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, ендоскопія, отоларингологія,
терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 29-А, корпус 4, секція 5-6

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 01/1605-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Заскока Вікторія Олександрівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Сергія Данченка, буд. 28, кв. 224
Ідентифікаційний код:   2993115029
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Жилянська, буд. 120-Б, нежитлове приміщення № 12

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 01/1705-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Фаран Тарік Айман
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Героїв Сталінграда, буд. 177, кв. 206
Ідентифікаційний код:   3402918195
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  хірургічна  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  стоматологія;  за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, просп. Петра Григоренка, буд. 14

Реєстраційне досьє від 11.05.2018 № 02/1105-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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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6 ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "СТОМАТОЛОГІЧНИЙ  ЦЕНТР  
"ДАНТИСТ-ЛК"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Акад. Кучера, буд.26, кв.3
Ідентифікаційний код:   38739063
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  стоматологія,  ортопедична
стоматологія, хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Академіка Кучера, буд. 26, кв. 3

Реєстраційне досьє від 14.05.2018 № 02/1405-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

7 ФОП Коробка Лариса Іванівна
Місцезнаходження: Рівненська обл., Корецький р-н, м.Корець, вул. Київська, буд. 17, кв.
2
Ідентифікаційний код:   2451903147
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю педіатрія
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Корецький р-н, м.Корець, вул. Володимирська, 14а

Реєстраційне досьє від 15.05.2018 № 02/1505-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Федорова Елеонора Валеріївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Шпильова, буд. 20
Ідентифікаційний код:   2355004866
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ендокринологія, дитяча ендокринологія, терапія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 22

Реєстраційне досьє від 14.05.2018 № 03/1405-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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9 ФОП Добровольська Людмила Семенівна
Місцезнаходження: Рівненська обл., Здолбунівський р-н, вул. Князя Володимира, буд.5а
Ідентифікаційний код:   2070904282
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м.Здолбунів, вул. Тиха, 17а/2

Реєстраційне досьє від 15.05.2018 № 03/1505-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 ФОП Музика Христина Михайлівна
Місцезнаходження:  Волинська  обл.,  Горохівський  р-н,  с.Старики,  вул.  Молодіжна,
буд.23
Ідентифікаційний код:   3377315508
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Берестечко, вул. Набережна, 5

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 03/1605-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Вітковська Ірина Василівна
Місцезнаходження:  Київська  обл.,  Васильківський  р-н,  смт  Глеваха,  вул.  Київська,
буд.17В
Ідентифікаційний код:   2988601744
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Палладіна Академіка, буд. 25

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 03/1705-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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12 ФОП Керусь Сергій Валерійович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 12-В, кв. 50
Ідентифікаційний код:   2803616392
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 22

Реєстраційне досьє від 14.05.2018 № 04/1405-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

13 ФОП Сидор Тарас Володимирович
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 26, кв. 15
Ідентифікаційний код:   2823205057
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Івано-Франківськ, вул. Валова, буд. 5а

Реєстраційне досьє від 15.05.2018 № 04/1505-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Романюк Вікторія Анатоліївна
Місцезнаходження:  Тернопільська  обл.,  Шумський  р-н,  м.Шумськ,
вул.Б.Хмельницького, буд. 29
Ідентифікаційний код:   3119101929
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Шумський р-н, м. Шумськ, вул. Українська, буд.44А/8

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 04/1605-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Мартиненко Наталія Валеріївна
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Місцезнаходження: Донецька обл., м.Покровськ, смт Шевченко, вул. Шевченко, буд.16,
кв. 6-7
Ідентифікаційний код:   3147800261
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Покровськ, вул. Поштова, буд. 4, приміщення 1

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 04/1705-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

16 ФОП Хворостянкіна Олена Вячеславівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Олімпійська, буд. 7, кв. 37
Ідентифікаційний код:   3191205503
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  ультразвукова  діагностика,  ортопедія  і  травматологія,  дитяча  ортопедія  і
травматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Олімпійська, буд.9А
м.Харків, вул. Олімпійська, буд.5А

Реєстраційне досьє від 15.05.2018 № 05/1505-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Рудавський Олександр Едуардович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Культури, буд. 11, кв. 82
Ідентифікаційний код:   2549712355
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Юри Зойфера, б. 3-А

Реєстраційне досьє від 15.05.2018 № 06/1505-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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18 ФОП Ключник Олеся Василівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Танкопія, буд. 21, кв. 35
Ідентифікаційний код:   2749115483
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  фізіотерапія,  ортопедія  і  травматологія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Данилевського, 8

Реєстраційне досьє від 15.05.2018 № 07/1505-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

19 ФОП Будьонна Тетяна Валеріївна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Клочківська, буд. 226, кв. 15
Ідентифікаційний код:   3352504601
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 35 Б

Реєстраційне досьє від 15.05.2018 № 08/1505-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Вікторія Лінда Акефівна
Місцезнаходження: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Сичавка, вул. Шевченка, буд. 45
Ідентифікаційний код:   3327314167
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Корольова академіка, буд. 5/4, прим. 1Н і 2Н

Реєстраційне досьє від 15.05.2018 № 10/1505-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Будзенко Ірина Ярославівна
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Місцезнаходження:  Івано-Франківська  обл.,  Надвірнянський  р-н,  м.Надвірна,
вул.В.Великого, буд. 21, кв. 2
Ідентифікаційний код:   2947109745
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна, вул. Франка, буд. 12

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 10/1605-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КЛІНІКА  
ПРОФЕСОРА ЛЕОНЕНКА"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Анрі Барбюса, буд.58/1
Ідентифікаційний код:   41768230
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дитяча  стоматологія,  дитяча
анестезіологія,  анестезіологія,  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  терапевтична
стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна), стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Анрі Барбюса, буд.58/1

Реєстраційне досьє від 11.05.2018 № 1105/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Суховій Світлана Георгіївна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Петра Григоренка, буд. 36, кв. 546
Ідентифікаційний код:   2838703600
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  терапевтична  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,
хірургічна  стоматологія,  дитяча  стоматологія,  ортодонтія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Ахматової Анни, 22, група приміщення 6008

Реєстраційне досьє від 11.05.2018 № 1105/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-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)

24 ФОП Лагута В'ячеслав Олександрович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Бучми, буд. 12, кв. 194
Ідентифікаційний код:   3218407094
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Ахсарова, буд.13, кв.561
м.Харків, пр-т Свободи Людвіга, 31 А-12

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 12/1605-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Моргун Ігор Володимирович
Місцезнаходження:  Харківська  обл.,  Харківський  р-н,  смт  Покотилівка,  вул.
Тімірязєва, буд. 7-А, кв. 49
Ідентифікаційний код:   2231210154
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю рефлексотерапія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, пр-т Гагаріна, буд.10/1

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 13/1605-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Пономарьова Валерія Валеріївна
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Перемоги, буд. 66 Е, кв. 8
Ідентифікаційний код:   3123607508
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю медична психологія, психотерапія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Космічна, буд. 26

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 14/1605-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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
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територіальних органів Державного казначейства)

27 КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ  ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження:  Миколаївська  обл.,  Вознесенський  р-н,  смт  Олександрівка, вул.
Жовтнева, буд. 193
Ідентифікаційний код:   41496257
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина,  стоматологія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
лабораторна справа (клініка),  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт Олександрівка, вул. Жовтнева, буд.193

Реєстраційне досьє від 14.05.2018 № 1405/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  "ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ"  ТАЛЬНІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Черкаська обл.,  Тальнівський р-н, м.Тальне, вул. Героїв Небесної
Сотні, буд. 65 А
Ідентифікаційний код:   41773113
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа, медична статистика, лабораторна
справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Тальянки, вул. Шевченка, 1
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Мошурів, пров. Шевченка, 12
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Майданецьке, вул. Гагаріна, 78а
Черкаська обл., м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 65 а
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Папужинці, вул. Перемоги, 4
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Гуляйка, вул. В.Костенка, 34
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Корсунка, вул. Миру, 4
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Онопріївка, вул. Шкільна, 10 а
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Чеснопіль, вул. М.Залізняка, 14а
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Шаулиха, вул. Колгоспна, 1а
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Піщана, вул. Горовенка, 15
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Лоташеве, вул. Т.Г. Шевченка, 84
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Лісове, вул. Янківська, 15
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Білашки, вул. Садова, 15
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Кобриново, вул. Миру, 89
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Павлівка-2, вул. Т.Г. Шевченка, 15
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Кобринова Гребля, вул. Жовтнева, 18
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Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Легедзине, вул. Прикордонників, 9
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Вишнопіль, вул. Молодіжна, 1
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Поташ, вул. Шевченка, 114
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Зеленьків, вул. Київська, 14 а
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Павлівка-1, вул. Довжука, 11
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Заліське, вул. Т.Г.Шевченка, 84
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Червоне, вул. Молодіжна, 1а
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Соколівочка, вул. Коцюбинського, 107
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Колодисте, вул. Т.Г. Шевченка, 8
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Здобуток, вул. Дубковецького, 36
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Глибочок, вул. Героїв Небесної Сотні, 18 а
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Лащова, вул. Білий Брід, 3
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Гордашівка, вул. Шевченка, 2а
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Криві Коліна, вул. Івана Мазепи, 15
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Веселий Кут, вул. Молодіжна, 6
Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Романівка, вул. Шидловського, 8

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 1605/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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"КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  
ДОПОМОГИ" КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  Черкаська  обл.,  Корсунь-Шевченківський  р-н,  м.Корсунь-
Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, буд. 120
Ідентифікаційний код:   38950515
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лікувальна справа,  сестринська справа,  акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, смт Стеблів, вул. Н. Левицького, 5
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Селище, вул. Заводська, 1
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Пішки, вул. Молодіжна, 4
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Тараща, вул. Шевченка, 18
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Переможинці, вул. Центральна, 41
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Глушки, вул. Перемоги, 48
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Петрушки, вул. перемоги, 41
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Сахнівка, вул. Томенка, 9
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Нетеребка, вул. Садова, 5
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с.Квітки, вул. Соборна, 45
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Сотники, вул. Небесної Сотні, 20
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Дацьки, вул. Центральна, 30
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Виграїв, вул. Перемоги, 5
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Саморідня, вул. Толстого, 15
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Вільхівчик, вул. Грушевського, 15
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Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Листвина, вул. Шевченка, 16а
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Гарбузин, вул. Перемоги, 79
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Карашина, вул. Центральна, 3
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с.Черепин, вул. Назарівська, 9
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Драбівка, вул. Перехресна, 3
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Кичинці, пров. Колгоспний, 
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с.Шендерівка, вул. Соборна, 67
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Моринці, вул. Шкільна, 10
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с.Яблунівка, вул. Чіковані, 45
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Деренковець, вул. Центральна, 22
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Бровахи, вул. Польова, 25
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Корнилівка, вул. Корсунська, 20
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Завадівка, вул. Центральна, 42
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Гута-Селицька, вул. Шевченка, 27
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Кошмак, вул. Центральна, 45
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Сухини, пров. Вишневий, 13
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Склименці, вул. Ковалівська, 1
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Хильки, вул. Благовісна, 21/2
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Комарівка, вул. Новікова, 16/1
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Сидорівка, вул. Шевченка, 
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Заріччя, вул. Шкільна, 2
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Набутів, вул. Центральна, 190/1
Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 1605/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Житомир, майдан Визволення, буд. 1
Ідентифікаційний код:   41931754
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина, терапія, педіатрія, дитяча імунологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з
медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Житомир, вул.Велика Бердичівська, 32
м.Житомир, площа Польова, 2
м.Житомир, вул. Корольова, 46
м.Житомир, вул. Чуднівська, 129-в
м.Житомир, майдан Визволення, будинок 1
м.Житомир, вул. Героїв Десантників, 23
м.Житомир, вул. Старочуднівська 12/77
м.Житомир, вул. Лесі Українки, 4
м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23
м.Житомир, проспект Миру,11
м.Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця,6
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м.Житомир, вул. Чуднівська, 102
Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 1605/07-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

31 ФОП Кінаш Людмила Вікторівна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Бажана, буд. 10, кв. 206
Ідентифікаційний код:   2579115402
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  ортопедична  стоматологія,  терапевтична  стоматологія,  дитяча  стоматологія,
ортодонтія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська
справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Велика Васильківська, каб. 422

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 1605/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Сторчак Тетяна Валеріанівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 55, кв. 134
Ідентифікаційний код:   2859818102
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 24

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 1605/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Валенко Олександр Олександрович
Місцезнаходження:  Дніпропетровська  обл.,  Софіївський  р-н,  смт  Софіївка,  пров.
Чкалова, буд. 18А
Ідентифікаційний код:   3014114873
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю анестезіологія

за місцем провадження діяльності

13



Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Медична, буд. 28, прим. 35
Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 1605/11-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

34 ФОП Кукоба Анна Вікторівна
Місцезнаходження:  Харківська  обл.,  Вовчанський  р-н,  м.Вовчанськ,  вул.  Короленка,
буд. 135А
Ідентифікаційний код:   3253914360
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  терапевтична  стоматологія,  хірургічна  стоматологія,
ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, рентгенологія; за спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків,  просп.  Тракторобудівників,  буд.  112,  (нежитлові  периміщення 1-го  поверху
№6-1-:-6-5)

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 1605/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ПОПЕЛІВСЬКА  АМБУЛАТОРІЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Місцезнаходження: Львівська обл., Дрогобицький р-н, село Попелі, вул. Сонячна, буд. 4
Ідентифікаційний код:   40915474
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина,  стоматологія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Попелі, вул. Сонячна, 4

Реєстраційне досьє від 16.05.2018 № 17/1605-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
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"ПРОМИСЛОВО -ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО"
Місцезнаходження:  Одеська  обл.,  Білгород-Дністровський  р-н,  с.  Шабо,  вул.
Дзержинського, буд. 10
Ідентифікаційний код:   32751876
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Шабо, вул. Дзержинського, буд. 10

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЛОР  
КЛІНІКА"
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Івана Акіннфієва, буд.28, кв.25
Ідентифікаційний код:   41713696
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  отоларингологія,  дитяча
отоларингологія,  сурдологія,  хірургія,  дитяча  хірургія,  офтальмологія,  педіатрія,  терапія,
дитяча алергологія, алергологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія, анестезіологія,
дитяча  анестезіологія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд.61

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ГІСТОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Шептицьких, буд.38, кв.16
Ідентифікаційний код:   39986825
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація  і  управління  охороною здоров'я,  патологічна анатомія,  клінічна
лабораторна  діагностика;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
лабораторна справа (патологія), лабораторна справа (клініка)
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Героїв УПА, 77, корпус №38

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/06-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
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сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Подвадцятник Іванна Степанівна
Місцезнаходження:  Львівська  обл.,  Жидачівський  р-н,  село  Новосільці,  вул.
Журавнівська, буд. 46
Ідентифікаційний код:   3195123120
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., м.Трускавець, вул. Дрогобицька, 8

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 ФОП Сачко Людмила Андріївна
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Гаврилова, буд. 4, кв. 153
Ідентифікаційний код:   1941902625
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, вул. Гоголя/вул. Тургенєва, буд. 53/44, прим. 2

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

41 ФОП Маринок Петро Сергійович
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Біляївка, вул. Отамана Головатого, буд. 148, кв. 2
Ідентифікаційний код:   3381114573
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ультразвукова діагностика
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., м.Біляївка, вул. Московська, буд. 32

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/09-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 НИЖНЬОГАЇВСЬКА  АМБУЛАТОРІЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Місцезнаходження: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Нижні Гаї, вул. Вербова, буд.17
Ідентифікаційний код:   39908967
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  загальна  практика  -  сімейна
медицина,  стоматологія,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Нижні Гаї, вул. Вербова, буд.17
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Верхні Гаї, вул. Шкільна, 1
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Бійничі, вул. Николяка, 63А

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Васильчук Лілія Анатоліївна
Місцезнаходження:  Тернопільська  обл.,  Лановецький  р-н,  м.Ланівці,  вул.  Пушкіна,
буд.29
Ідентифікаційний код:   3110317420
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  ортопедична  стоматологія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з
медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Лановецький р-н, м.Ланівці, вул. Грушевського, буд. 2

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 Нарусевич Валентина Сергіївна
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Місцезнаходження:  Вінницька обл.,  Тульчинський р-н,  м.Тульчин,  вул.  Європейська,
буд. 2, кв. 74
Ідентифікаційний код:   2458303984
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м.Тульчин, вул. Леонтовича, 35

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ВІННИЦЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ  
НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР "СОЦІОТЕРАПІЯ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 109 В
Ідентифікаційний код:   05483931
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  наркологія,  анестезіологія,
клінічна лабораторна діагностика, неврологія, терапія, медична психологія; за спеціальністю
молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:  лабораторна  справа  (клініка),  медична
статистика,  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Пирогова, 109 В

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/15-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

46 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАГЕН"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Олени Теліги, буд. 6, корпус 7, офіс 101
Ідентифікаційний код:   40784010
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я, генетика лабораторна, генетика
медична,  клінічна  біохімія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  лабораторна  імунологія,
мікробіологія  і  вірусологія,  бактеріологія,  дієтологія,  гастроентерологія,  ендокринологія,
загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка),  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Олени Теліги, буд. 6

Реєстраційне досьє від 17.05.2018 № 1705/17-М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1762 грн.
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код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк отримувача-ГУДКСУ  у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

Всього: 46 справ

Заступник начальника Управління –
начальник відділу контролю 
якості медичної допомоги
Управління ліцензування та контролю 
якості надання медичної допомоги Ярослав ЯРОШОВЕЦЬ

Бондар В. 200 08 17
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