
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я  України 

       13.07.2020  № 1576 
 

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

діяльності з медичної практики 
 

 1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ "РУСЬКА 

ПОЛЯНА" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Руська Поляна, вул. Лісова, 

буд. 1 а 
Ідентифікаційний код:   02004858 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, педіатрія, рентгенологія, стоматологія, 

фізіотерапія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна 

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

за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Руська Поляна, вул. Лісова, буд.1А 
 Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2794/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 Трач Арсен Іванович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт Гусятин,                        

вул. Тернопільська, буд. 4, кв. 40 
Ідентифікаційний код:   3350307435 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт Гусятин, вул. Б.Лепкого, буд.1 
 Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2795/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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 3 ФОП Раба Богдан Мирославович 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Наукова, буд.34, кв.90 
Ідентифікаційний код:   3121823672 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча отоларингологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Наукова, буд. 13, приміщ.1 
 Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2798/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) 
 

 4 ФОП Григоренко Михайло Михайлович 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Олешківський р-н, м. Олешки, вул. Польова, 

буд.60 
Ідентифікаційний код:   3419315774 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Олешківський р-н, м. Олешки, вул. Крилова, буд.169-А 
 Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2799/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 Ковтун Ольга Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Іцхака Рабіна, буд.2, кв.1 
Ідентифікаційний код:   3109514580 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, 

ортодонтія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 

справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, провул. Нечипуренка, буд.4 
 Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2800/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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 6 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"БІЛОКУРАКИНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Білокуракине,                    

вул. Центральна, буд.72 
Ідентифікаційний код:   01983559 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, 

кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних 

станів, наркологія, неврологія, неонатологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 

офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, 

терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, 

фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, 

лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка),  акушерська справа, 

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

стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, вул. Центральна, буд.72 
 Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2801/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) 
 

 7 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Багговутівська, буд.1 
Ідентифікаційний код:   01993701 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

алергологія, анестезіологія, бактеріологія, вірусологія, гастроентерологія, 

дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитяча нейрохірургія, дитяча отоларингологія, 

дитяча ортопедія і травматологія, дитяча офтальмологія, дитяча патологічна анатомія, 

ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна 

імунологія, клінічна лабораторна діагностика, комбустіологія, неврологія, нейрохірургія, 

нефрологія, онкоотоларингологія, онкологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, 

ортопедична стоматологія, ортодонтія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна 

анатомія, педіатрія, проктологія, професійна патологія, пульмонологія, ревматологія, 

рентгенологія, хірургія серця і магістральних судин, судинна хірургія, сурдологія, 

стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, торакальна хірургія, урологія, 

ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна 

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

лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), медична статистика, 

ортопедична стоматологія, рентгенологія,  сестринська справа, сестринська справа 

(операційна) 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Багговутівська, буд. 1 
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 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2808/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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА 

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Петра Запорожця, буд.26 
Ідентифікаційний код:   05415958 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, 

епідеміологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, 

неврологія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, 

патологічна анатомія, професійна патологія, пульмонологія, рентгенологія, ревматологія, 

стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, 

функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна 

справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), медична 

статистика, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул.. П.Запорожця, буд.26 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2809/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 ФОП Токарчук Дмитро Володимирович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Жукова, 

буд.5, кв.21 
Ідентифікаційний код:   3154708070 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія, стоматологія, хірургічна стоматологія, 

ерапевтична стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, пр-т Грушевського, буд.34 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2811/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) 
 

 10 ФОП Базяк Анатолій Миколайович 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Василя Стуса, буд.20, кв.73 
Ідентифікаційний код:   2476204957 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю хірургія, онкогінекологія, терапія, неврологія, ендокринологія, урологія, 

ортопедія і травматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Біла Церква, б-р Олександрівський, буд.143, прим.1 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2813/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 Велещук Ростислав Петрович 
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Михайла Вербицького, буд.8, кв.16 
Ідентифікаційний код:   2416413332 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ультразвукова діагностика 

за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, пл. Героїв Майдану, буд. 7, приміщ. 23 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2815/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 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 17" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Смоленська, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   26463022 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Смоленська, буд.1 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2817/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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 13 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРК- 
 КЛІНІКА" 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина,                    

вул. Бакинська, буд.2 
Ідентифікаційний код:   43505027 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, педіатрія, терапія, 

ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, офтальмологія, дитяча 

офтальмологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, 

хірургічна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, рентгенологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 

стоматологія, рентгенологія, лабораторна справа (клініка) 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Крюківщина, вул. Бакинська, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2820/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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ" 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Українська, буд.36 
Ідентифікаційний код:   43291241 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, вірусологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 

сестринська справа (операційна), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа 

(клініка) 

за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Українська, буд.36 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2821/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 Данько Людмила Несторівна 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Полетаєва Федора, буд. 6, кв. 39 
Ідентифікаційний код:   2420312249 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія, акушерство і гінекологія, онкогінекологія, 

ультразвукова діагностика; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 
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за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Олександра Суворова, буд.2а, приміщ.59 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2823/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) 
 

 16 ФОП Зубко Вікторія Віталіївна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Херсонська, буд.46, кв.10 
Ідентифікаційний код:   2629000247 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Юрія Савченко, буд.11, приміщ.3, каб.10 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2824/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 Вовк Ірина Андріївна 
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Руська, буд.23, кв.64 
Ідентифікаційний код:   3407902004 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортодонтія 

за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Руська, буд.21, приміщ.801 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2825/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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛУГАНСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд.5 
Ідентифікаційний код:   01983789 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, гематологія, 

дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна 

діагностика, спортивна медицина, неврологія, нейрохірургія, нефрологія, організація і 

управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, проктологія, 

пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, судинна хірургія, терапія, ультразвукова 

діагностика, урологія, функціональна діагностика, хірургія, хірургічна стоматологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, 
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лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), 

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

за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., м.Рубіжне, вул. Хмельницького, 66а 
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2 
Луганська обл., м.Рубіжне, вул. Студентська, 19 
Луганська обл., м.Лисичанськ, пр-т Перемоги, 134 
Луганська обл., м.Лисичанськ, вул. В.Сосюри, 424 
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, 37 
Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 18б 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2827/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) 
 

 19 ФОП Горбенко Альона Михайлівна 
Місцезнаходження: Сумська обл., Роменський р-н, с. Герасимівка, вул. Берегова, 

буд.20 
Ідентифікаційний код:   3395915460 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Суми, пр-т Михайла Лушпи, буд.50-1 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2829/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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДЦЕНТР "АЛМІ" 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Жмаченка, буд.46 
Ідентифікаційний код:   43033170 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

фізіотерапія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 

справа,  акушерська справа 

за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Жмаченка, буд.46 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2830/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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 21 СУКАЧІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: Київська обл., Іванківський р-н, с. Сукачі, вул. Дружби, буд.2 
Ідентифікаційний код:   26146924 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

медицина, психіатрія, фізіотерапія, терапевтична стоматологія; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Іванківський р-н, с. Сукачі, вул. Дружби, буд.2 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2831/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 ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"БУКОВИНСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 242 
Ідентифікаційний код:   43343870 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, урологія, онкологія, 

онкохірургія, онкогінекологія, радіологія, променева терапія, психотерапія, терапія, 

анестезіологія, ендокринологія, трансфузіологія, патологічна анатомія, ультразвукова 

діагностика, ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна 

діагностика, стоматологія, рентгенологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія, сестринська справа (операційна), 

лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія) 

за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.242 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2832/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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"РІВНЕМЕД" 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Миколи Карнаухова, буд.23 
Ідентифікаційний код:   43616884 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, 

дитяча ортопедія і травматологія, хірургія, отоларингологія, анестезіологія, терапія, 

фізіотерапія, ультразвукова діагностика, рентгенологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна) 

за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. Миколи Карнаухова, буд.23 



10 

 

 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2833/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 Саніна Анна Борисівна 
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Покришева, буд.14, кв.33 
Ідентифікаційний код:   2586513727 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Херсон, вул. 28 Армії, буд.13 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2836/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 Лукіянчук Світлана Віталіївна 
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Великодолинське,                            

вул. Соборна, буд.29 
Ідентифікаційний код:   2612613962 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Великодолинське, вул. Світла, буд.3 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2837/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) 
 

 26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
Місцезнаходження: Луганська обл., Попаснянський р-н, м.Попасна, вул. Сонячна, 

буд.35 А 
Ідентифікаційний код:   01983654 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

ультразвукова діагностика, неврологія, хірургія, акушерство і гінекологія, урологія, 

ортопедія і травматологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, 

дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, наркологія, онкологія, отоларингологія, 

офтальмологія, психіатрія, терапія, педіатрія, фтизіатрія, психофізіологія, професійна 

патологія, підліткова терапія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча 
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фтизіатрія, медицина невідкладних станів, клінічна лабораторна діагностика, патологічна 

анатомія, рентгенологія, анестезіологія, функціональна діагностика, фізіотерапія, 

ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча 

стоматологія, рентгенологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

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

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

акушерська справа, ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Попаснянський р-н, м.Попасна, вул. Сонячна, буд.35А 
Луганська обл., м. Гірське, вул. Гагаріна, буд.3 
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Полтава, вул. Миру, буд.149 
Луганська обл., Попаснянський р-н, м.Попасна, вул. Первомайська, буд.165 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2840/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 ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Федьковича, буд. 29 
Ідентифікаційний код:   43353243 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, наркологія, психіатрія, 

неврологія, терапія, медична психологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна 

діагностика, анестезіологія, інфекційні хвороби; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна 

справа (клініка) 

за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Миколаївська, буд.30/а 
м.Чернівці, вул. Федьковича Юрія, буд.29 
м.Чернівці, вул. Миколаївська, буд.32/б 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2841/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 ФОП Матейко Олег Миронович 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, буд.63, кв.32 
Ідентифікаційний код:   3190910797 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія 

за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Бастіонна, буд.1, приміщ.103 
 Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2844/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) 
 

 29 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛУГАНСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ "СВАТІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ 

ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" 
Місцезнаходження: Луганська обл., Сватівський р-н, селище Сосновий, квартал 

імені Петрова Сергія Петровича, буд.2-17 
Ідентифікаційний код:   01983387 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

анестезіологія, бактеріологія, наркологія, неврологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, 

дитяча психіатрія, психотерапія, терапія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна 

біохімія, ультразвукова діагностика, хірургія, рентгенологія, рефлексотерапія, 

функціональна діагностика, фтизіатрія, фізіотерапія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа 

(клініка) 

за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Сватівський р-н, селище Сосновий, квартал імені Петрова Сергія 

Петровича, буд.2-17 
 Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2848/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 Ковальова Світлана Олексіївна 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, смт Новотроїцьке, 

вул. Паркова, буд.26 
Ідентифікаційний код:   3130410141 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ультразвукова діагностика 

за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, смт Новотроїцьке, вул. Шевченка, 10 
 Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2850/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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 31 ФОП Парута Ростислав Ігорович 
Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Добряни, вул. І.Франка, 

буд.39 
Ідентифікаційний код:   2731416592 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Стрий, вул. Дрогобицька, 11а/32 
 Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2853/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 Сокіл-Черніловська Наталія Сергіївна 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н,                                      

селище Заповітне, вул. Леніна, буд.10, кв.12 
Ідентифікаційний код:   2708512885 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, с-ще Заповітне, вул. Центральна, 

буд.3-б 
 Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2856/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 ФОП Апчел Людмила Іванівна 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Казанківський р-н, смт Казанка,                           

вул. Сільська, буд. 34, кв. 6 
Ідентифікаційний код:   2201319040 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Миколаївська обл., Казанківський р-н, смт Казанка, вул. Миру, 198 
 Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2858/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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 34 ФОП Беспалий Дмитро Юрійович 
Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Курахове, вул. Лермонтова, 

буд.12, кв.12 
Ідентифікаційний код:   3366604656 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Курахове, вул. Мечнікова, буд.14, каб.13 
 Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2862/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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКО-ЖИТЛПРОМБУД" 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Героїв Крут, буд. 1 В 
Ідентифікаційний код:   35472249 
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, гастроентерологія, 

кардіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ревматологія, офтальмологія, дитяча 

офтальмологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, акушерство і гінекологія, 

хірургія, дитяча хірургія, проктологія, судинна хірургія, урологія, ортопедія і 

травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, онкохірургія, нейрохірургія, 

анестезіологія, дитяча анестезіологія, ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика, 

ультразвукова діагностика, рентгенологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, сестринська справа 

(операційна), лабораторна справа (клініка), рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд.11-15 
 Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2863/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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КОМПЛЕКС ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ІРБІС" 
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Французька, буд. 5,                        

кв. 126 
Ідентифікаційний код:   41234050 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

фізкультура, педіатрія, терапія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 
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за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Поповича П., буд.1 
 Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2864/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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОКТОР  
 КЕАР КЛІНІК" 
Місцезнаходження: м.Київ, пр-т Перемоги, буд.5В, приміщ.519 
Ідентифікаційний код:   43379011 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, 

анестезіологія, дерматовенерологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія, стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, пр-т Перемоги, буд.5В, приміщ.519 
 Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2869/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 Бєлкіна Алла Василівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, просп. Соборності, буд. 10, кв. 65 
Ідентифікаційний код:   2065304847 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія 

за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Луцьк, пр. Молоді, буд.8Г 
 Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2870/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 "ПЕРЕГІНСЬКА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" РОЖНЯТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Перегінське, 

вул. Сотенного Довбуша, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   01993598 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
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анестезіологія, дерматовенерологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, 

неврологія, неонатологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, 

педіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, 

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

сестринська справа, сестринська справа (операційна),  акушерська справа, лабораторна 

справа (клініка), медична статистика, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Перегінське, вул. Сотенного 

Довбуша, буд.11 А 
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Перегінське, вул. Сотенного 

Довбуша, буд.11 
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Небилів, вул. Гагаріна, буд.2 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2873/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 ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НІЖИНСЬКИЙ 

ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Незалежності, буд.5А 
Ідентифікаційний код:   02548794 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Незалежності, буд.5А 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2874/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 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №256 

"ПРОЛІСОК" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Історична, буд. 30 
Ідентифікаційний код:   40610717 
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. Історична, буд.30 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2875/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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 42 ФОП Азімова Вікторія Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Героїв праці, буд.28, кв.6 
Ідентифікаційний код:   2566101060 
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 
м.Харків, провул. Самокіша, буд.3 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2879/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 Поповняк Станіслав Ігорович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. ХТЗ, буд.21 
Ідентифікаційний код:   3438005270 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, 

хірургічна стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Харків, пр-т Московський, буд.275 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2880/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 Шиян Ольга Валеріївна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Велозаводська, буд.36, кв.47 
Ідентифікаційний код:   2550913009 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Харків, пр-т Московський, буд.275 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2881/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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 45 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА 

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 
Місцезнаходження: м.Київ, пров. Лабораторний, буд.14, 16, 18, 20 
Ідентифікаційний код:   03319759 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, нейрохірургія, ортопедія і 

травматологія, рентгенологія, пульмонологія, торакальна хірургія, трансфузіологія, 

фізіотерапія, функціональна діагностика, лабораторна імунологія, ультразвукова 

діагностика, онкохірургія, хірургія, патологічна анатомія, отоларингологія, кардіологія, 

дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, педіатрія, дитяча пульмонологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 

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

лабораторна справа (патологія), медична статистика 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, провул. Лабораторний, 14, 16, 18, 20 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2882/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) 
 

 46 ФОП Палюшинська Світлана Іванівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, м. Великі Мости,                                      

вул. Сагайдачного, буд.10 
Ідентифікаційний код:   2475506285 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Червоноград, вул. Сокальська, 8 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2883/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 ФОП Марков Олександр Володимирович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Клочківська, буд.197-Б, кв.136 
Ідентифікаційний код:   2593100516 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, нейрохірургія, 

рефлексотерапія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
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за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Пушкінська, буд. 30 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2884/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 Юрчак Андрій Юрійович 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Зерова, буд. 30, кв. 7 
Ідентифікаційний код:   2794816414 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ультразвукова діагностика, гастроентерологія, кардіологія, терапія, 

загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, неврологія, дитяча неврологія, 

дерматовенерологія, ендокринологія, алергологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Володимира Великого, буд.34 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2886/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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛУГАНСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ "СТАРОБІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,                             

вул. Набережна, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   01987959 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фізіотерапія, рефлексотерапія, 

терапія, неврологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Станично-Луганський р-н, м. Старобільськ, вул. Набережна, буд.3 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2888/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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 50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №2" 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, буд.46 
Ідентифікаційний код:   34019061 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча 

ендокринологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча 

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

неонатологія, педіатрія, бактеріологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна 

діагностика, ендоскопія, організація і управління охороною здоров'я, рентгенологія, 

ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа 

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

(операційна), медична статистика, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Біла Церква, вул.Шолом-Алейхема, буд.46 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2890/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 Кривка Василь Михайлович 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, смт Міжгір'я,                                     

вул. Ольбрахта, буд.16, кв.2 
Ідентифікаційний код:   2236111934 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Міжгірський р-н, смт Міжгір'я, вул. Гагаріна, буд.121 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2891/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 Турик Ірина Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Щербанюка Олександра, буд. 75, кв.17 
Ідентифікаційний код:   3365715721 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Головна, буд.119 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2894/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) 
 

 53 ФОП Житарь Мартіна Василівна 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Заставнянська, буд.224 А 
Ідентифікаційний код:   3257611740 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Головна, буд.119 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2895/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 ФОП Невмержицький Олександр Володимирович 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Святої 

Покрови, буд.29 
Ідентифікаційний код:   2702933979 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Київська, буд.127а 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2896/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 ФОП Новіцька Тетяна Анатоліївна 
Місцезнаходження: Київська обл., Володарський р-н, с. Березна, вул. Надрічна,буд.61 
Ідентифікаційний код:   3365207024 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., смт Володарка, вул. Коцюбинського, буд.29А 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2897/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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 56 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №6" 

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Черкасова, буд.113 
Ідентифікаційний код:   01988522 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна 

стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: медична 

статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія,  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Черкасова, буд.113 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Каштанова, буд.30 
 Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2899/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 Осадчук Еліна Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Огнівська, буд.10 
Ідентифікаційний код:   2973622760 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ультразвукова діагностика 

за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, вул. Халтуріна, буд.8 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2900/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 Чернікова Людмила Андріївна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Глаголева, буд. 8,                       

кв. 49 
Ідентифікаційний код:   2178400406 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча офтальмологія, офтальмологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, бул. Будівельників, буд.30А 
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, пр. Тараса Шевченка, буд.9 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2901/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) 
 

 59 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ВІННИЦЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ 

ЦЕНТР" 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 92 
Ідентифікаційний код:   42502030 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

анестезіологія, рентгенологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.92 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2907/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 Щур Юрій Васильович 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Бужанка, мікрорайон 

Заводський, буд.3 
Ідентифікаційний код:   2906915791 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Лисянський р-н, смт Лисянка, вул. Поштова, буд.2 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2914/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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"НОВОАЙДАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" 

НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Новоайдар,                           

вул. Незалежності, буд. 20 "З" 
Ідентифікаційний код:   01983588 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, інфекційні хвороби, наркологія, 

неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, педіатрія, підліткова терапія, 

психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, 

ультразвукова діагностика, фтизіатрія, хірургія; за спеціальностями молодших 
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спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), 

лабораторна справа (клініка), ортопедична стоматологія, рентгенологія,  сестринська 

справа, сестринська справа (операційна) 

за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Новоайдар, вул. Незалежності, 20  
Луганська обл., Новоайдарський р-н, с. Новоохтирка, вул. Лісна, 2а 
Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Новоайдар, кв-л Молодіжний, 3 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2915/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) 
 

 62 ФОП Данилюк Світлана Олексіївна 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Юрія Глухова, 

буд. 2в, кв. 12 
Ідентифікаційний код:   2319012848 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю офтальмологія 

за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Левченка, буд.2а 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2916/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 ФОП Тюрдьо Наталія Едуардівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Т. Шамрила, буд.4 В, кв.199 
Ідентифікаційний код:   3160105326 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Спаська, буд.8А, приміщ.№1 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2917/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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 64 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ У 

М.ГЛУХІВ" 
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Глухів, вул. Інститутська, буд.3 
Ідентифікаційний код:   23297623 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

психіатрія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, психіатрія, психотерапія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа 

(клініка),  сестринська справа, медична статистика 

за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., м.Глухів, вул. Інститутська, буд.3 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2918/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) 
 

 65 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Сумська обл., м.Глухів, вул. Інститутська, буд.3 
Ідентифікаційний код:   02007517 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

анестезіологія, дитяча анестезіологія, дитяча дерматовенерологія, дерматовенерологія, 

інфекційні хвороби, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, неврологія, неонатологія, 

наркологія, нефрологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, 

патологічна анатомія, педіатрія, рентгенологія, терапія, трансфузіологія, урологія, 

ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, фтизіатрія, хірургія, стоматологія, 

терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча 

стоматологія, ортодонтія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, 

лабораторна імунологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа, сестринська справа (операційна),  акушерська справа, лікувальна 

справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), 

ортопедична стоматологія, медична статистика 

за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., м.Глухів, вул. Києво-Московська, буд.47 
Сумська обл., м.Глухів, вул. Інститутська, буд.3 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2919/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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 66 ФОП Король Юрій Володимирович 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с.Небилів,                               

вул. Крушельницької, буд. 12 
Ідентифікаційний код:   2594903311 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Перегінське, вул. Спортивна, буд.2а 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2920/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 Дембіцька Олена Богданівна 
Місцезнаходження: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика 

Михайлівка, вул. Жуковського, буд.10, кв.5 
Ідентифікаційний код:   2531306647 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика Михайлівка, вул. Центральна, 

буд.248 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2921/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 ФОП Долинський Олександр Валерійович 
Місцезнаходження: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Болгарка, вул. Шкільна,  
буд.11 
Ідентифікаційний код:   3297110731 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика Михайлівка, вул. Центральна, 

буд. 248 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2922/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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 69 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ" ХЕРСОНСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Іллі Кулика, буд. 149-А 
Ідентифікаційний код:   01334387 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

отоларингологія, фізіотерапія, педіатрія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Херсон, вул. Іллі Дудика, буд.149-А 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2923/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) 
 

 70 ФОП Ярмак Ірина Анатоліївна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Кільцева, буд.6, кв.79 
Ідентифікаційний код:   2505311569 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Челюскінців, буд.23А, приміщ. 1А 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2925/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 Соручан Інна Сергіївна 
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Овідіополь,                                

вул. Молодіжна, буд.2 
Ідентифікаційний код:   3064502625 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Овідіополь, провул. Високий, 14 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2927/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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 72 ФОП Кужель Ростислав Євгенович 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Осіпенко, буд.16 
Ідентифікаційний код:   3344720093 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Костянтинівка, пр-т Ломоносова, буд.107 Б 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2928/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) 
 

 73 ФОП Арсентьєва Вікторія Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Харків, пр-т Людвіга Свободи, буд.20, кв.277 
Ідентифікаційний код:   2652700502 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, ендокринологія, ортопедія і травматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Бакуліна, 33 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2929/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 ФОП Олексюк Наталія Василівна 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці,                          

вул. Шевченка, буд.80 
Ідентифікаційний код:   2239219964 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю педіатрія 

за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Копичинці, вул. Ринок, 19А 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2930/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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 75 ФОП Маковський Геннадій Васильович 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, вул. Пушкіна, буд.29/2, кв.1 
Ідентифікаційний код:   2599805059 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 

за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Лубни, вул. Толстого, буд.29/23 
 Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2931/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: 75 справ 

 

Начальник Управління ліцензування  

та контролю якості надання 

медичної допомоги                                                          Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бондар В. 200 08 17 




