
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я  України 
29.11.2019 № 2362 

 
Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 

рішення про отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

 
 1 ФОП Терлецька Оксана Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.5 Б, кв.8 
Ідентифікаційний код:   2883902644 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Львівська, буд. 12 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 01/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Федоренко Юлія Юріївна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Бучми, буд. 14, кв. 100 
Ідентифікаційний код:   3032912887 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Костомарівська, буд. 4 
 Реєстраційне досьє від 04.11.2019 № 01/0411-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"СТАНИЧНО-
ЛУГАНСЬКЕ РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 
Місцезнаходження: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця 
Луганська, вул. 5-та Лінія, буд. 39 
Ідентифікаційний код:   01983602 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, 
наркологія, неврологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, 
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, 
фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, хірургія, клінічна лабораторна діагностика, ендоскопія, 
фізіотерапія, трансфузіологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 
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освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, 
рентгенологія,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, 
буд. 39 
Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Петропавлівка, вул. Лікарняна,                     
буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 0111/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Балицька Олена Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Миколи Ушакова, буд.1/Б, кв.90 
Ідентифікаційний код:   3165417683 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю онкологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, корпус 2, офіс 618 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 0111/03-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛЬ 
КЛІНІК" 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Гуданова, буд.5/7 
Ідентифікаційний код:   42503783 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, дитяча 
отоларингологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, рентгенологія, хірургія, 
фізіотерапія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, ультразвукова діагностика; 
за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
сестринська справа  
(операційна), рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Гуданова, буд. 5/7 
 Реєстраційне досьє від 04.11.2019 № 02/0411-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 ФОП Пащенко Михайло Анатолійович 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Кар'єрна, буд.1А 
Ідентифікаційний код:   2602703233 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю офтальмологія 
за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Миколаївська, буд. 117 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 02/0711-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Філіна Олена Валентинівна 
Місцезнаходження: м.Одеса, Дніпропетровська дорога, буд.93, кв.100 
Ідентифікаційний код:   2717420642 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча офтальмологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Семена Палія, буд. 88 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 03/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 
"ЦУМАНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
Місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Філатова, 
буд.6 
Ідентифікаційний код:   01982844 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
клінічна лабораторна діагностика, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, 
рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, хірургія; за спеціальностями молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа,  сестринська справа, рентгенологія, 
лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Філатова, буд. 6 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 03/0711-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Франка Іаана, буд, 39 
Ідентифікаційний код:   01992268 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, комбустіологія, дитяча 
нейрохірургія, торакальна хірургія, дитяча алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча 
гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, 
дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, 
дитяча нефрологія, дитяча онкологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча патологічна анатомія, дитяча психіатрія, 
дитяча пульмонологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, 
неонатологія, педіатрія, підліткова терапія, дитяча стоматологія, бактеріологія, дієтологія, 
ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, 
лікувальна фізкультура, народна та нетрадиційна медицина, паразитологія, рентгенологія, 
рефлексотерапія, сурдологія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,  
фізична та реабілітаційна медицина, функціональна діагностика; за спеціальностями 
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа,  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), рентгенологія, лабораторна справа (гігієна), лабораторна 
справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Франка Івана, буд. 39 
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Франка Івана, буд. 41 
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Франка Івана, буд. 43 
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Цібера Василя, буд. 76/2 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 04/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Котляр Андрій Віталійович 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.19-А, кв.99 
Ідентифікаційний код:   3029800371 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Літературна, буд. 8, прим. 32/1 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2019 № 04/0611-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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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 11 ФОП Ісакова Наталія Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Зодчих, буд.40, кв.165 
Ідентифікаційний код:   2830412645 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Проф. Шульги, буд. 2, прим. 23 
 Реєстраційне досьє від 04.11.2019 № 0411/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТ ЗДОРОВ 'Я" 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул. Партизанська, буд.11 
Ідентифікаційний код:   32315757 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія, дитяча 
офтальмологія, анестезіологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 
освітою: сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Партизанська, буд. 11Б 
 Реєстраційне досьє від 04.11.2019 № 0411/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Карпець Уляна Петрівна 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. 24 Серпня, буд.5, кв.12 
Ідентифікаційний код:   3256202646 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с.Гвізд, вул. Синяка Дмитра, буд. 247а 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 05/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 ЛИМАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-
ІНТЕРНАТ № 34 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Лиман, вул. Привокзальна, буд. 7 
Ідентифікаційний код:   26020891 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
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сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Лиман, вул. Привокзальна, буд. 7 
 Реєстраційне досьє від 04.11.2019 № 05/0411-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Рожок Андрій Петрович 
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Березанський р-н, с.Коблеве, вул. Степова, 
буд. 40-Д/5 
Ідентифікаційний код:   2365801718 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю нейрохірургія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. Фрунзе, буд. 10 
 Реєстраційне досьє від 05.11.2019 № 05/0511-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Ястребова Валентина Валеріївна 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Кохани,                           
вул. Молодіжна, буд.8 
Ідентифікаційний код:   3130501641 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Кохани, вул. Лісова, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 05/0711-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Захарчук Катерина Миколаївна 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Умань, І провулок Тімірязєва, буд. 13 
Ідентифікаційний код:   2382414907 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Умань, вул. Шевченка, буд. 41 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 06/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 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) 
 

 18 ФОП Остренко Андрій Михайлович 
Місцезнаходження: Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 
буд.53, кв.161 
Ідентифікаційний код:   3358316310 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 30, офіс 514-Б 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2019 № 0611/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Фелонюк Оксана Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Лопанська, буд.31, кв.115 
Ідентифікаційний код:   2953212182 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., м.Шостка, вул. Знаменська, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2019 № 0611/02-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Плеханова, буд. 9 
Ідентифікаційний код:   01988746 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, кардіологія, терапія, педіатрія, 
хірургія, психіатрія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, ендокринологія, урологія, 
онкологія, наркологія, дерматовенерологія, інфекційні хвороби, неврологія, 
офтальмологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, ультразвукова діагностика, 
ендоскопія, анестезіологія, дитяча гінекологія, клінічна лабораторна діагностика, 
акушерство і гінекологія, рентгенологія, фтизіатрія, трансфузіологія; за спеціальностями 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа 
(клініка), рентгенологія,  акушерська справа, медична статистика, ортопедична 
стоматологія, сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
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Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Плеханова, буд. 9 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2019 № 0611/03-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БАХМАЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БАХМАЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м.Бахмач, вул. Соборності, 
буд. 66 
Ідентифікаційний код:   02006159 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча неврологія, ендоскопія, 
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, 
ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, 
педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова 
діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, хірургічна стоматологія, хірургія; за 
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа, 
лабораторна справа (клініка), медична статистика, ортопедична стоматологія, 
рентгенологія,  сестринська справа, сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м.Батурин, вул. Ющенка, буд. 54 
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м.Бахмач, вул. Соборності, буд. 66 
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с.Рубанка, вул. Загребена, буд. 1 
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, смт Дмитрівка, вул. Пушкіна, буд. 29 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2019 № 0611/04-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 22 ФОП Тисевич Наталя Володимирівна 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Петропавлівська 
Борщагівка, вул. Соборна, буд.10, корпус А 
Ідентифікаційний код:   2922218542 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія; за спеціальністю 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка,                               
вул. Леніна, буд. 10а, прим. 34, 35, 26 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2019 № 0611/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 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) 
 

 23 ФОП М'ясніков Анатолій Юрійович 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Попільнянський р-н, смт Попільня,                           
вул. Миру, буд. 92 
Ідентифікаційний код:   3201112896 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Житомир, вул. Покровська, буд. 15 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2019 № 0611/06-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Чекотун Тетяна Віктрівна 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Писарєва, буд.5, кв.12 
Ідентифікаційний код:   2670618549 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. В.Порика, буд. 47, прим. 10 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 07/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Юрчак Тарас Ярославович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Шолуденка, буд.1А, кв.28 
Ідентифікаційний код:   3044002957 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, стоматологія, 
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Г. Ахматової, буд. 35, прим. 287 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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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 26 ФОП Рибак Василь Петрович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Козівський р-н, смт Козова, вул. Надрічна, 
буд.19 А 
Ідентифікаційний код:   3213120651 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Козівський р-н, смт Козова, вул. Герети, буд. 17в/1 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/06-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУЛЬС 
СІМЕЙНА КЛІНІКА" 
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе,                    
вул. Молодіжна, буд.32А 
Ідентифікаційний код:   42398940 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика, офтальмологія, 
кардіологія, гастроентерологія, ортопедія і травматологія, неврологія, ендокринологія, 
дерматовенерологія, хірургія, педіатрія, дитяча гінекологія, дитяча отоларингологія, 
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча неврологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча 
хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Молодіжна, буд. 32-А 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/08-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1 М. 
СЛОВЯНСЬКА" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Банківська, буд. 85 
Ідентифікаційний код:   01991139 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча офтальмологія, дитяча кардіоревматологія, фізіотерапія, ендоскопія, 
організація і управління охороною здоров'я, терапія, отоларингологія, хірургія, 
офтальмологія, рентгенологія, ортопедія і травматологія, кардіологія, ендокринологія, 
інфекційні хвороби, ультразвукова діагностика, клінічна біохімія, клінічна лабораторна 
діагностика, функціональна діагностика, неврологія, анестезіологія, педіатрія, акушерство 
і гінекологія, підліткова терапія, дитяча отоларингологія; за спеціальностями молодших 
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спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія,  сестринська справа, лабораторна справа 
(клініка), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Слов'янськ, пров. Медичний, буд. 2 
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Банківська, буд. 85 
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 14 
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Василівська, буд. 31 
Донецька обл., м.Слов'янськ, с.Святогірськ, вул. Івана Мазепи, буд. 21 "А" 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/09-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 ФОП Лисенко Людмила Вікторівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Шкло, вул. Сагайдачного, 
буд.38, кв.3 
Ідентифікаційний код:   3002410180 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Яворівський р-н, смт Шкло, вул. Сагайдачного, буд. 13а, прим. 3 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/10-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 48 
Ідентифікаційний код:   05484474 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, трансфузіологія, клінічна 
лабораторна діагностика, терапія, бактеріологія; за спеціальностями молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна 
справа (клініка), сестринська справа (операційна), лабораторна справа (гігієна), медична 
статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 48 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/11-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МОНАСТИРИЩЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м.Монастирище,                          
вул. Соборна, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   02005390 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, кардіологія, хірургія, 
акушерство і гінекологія, неонатологія, анестезіологія, дерматовенерологія, 
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, 
клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, медицина невідкладних станів, 
наркологія, неврологія, онкологія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, 
офтальмологія, отоларингологія, педіатрія, медична психологія, психіатрія, патологічна 
анатомія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, трансфузіологія, 
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, 
хірургічна стоматологія, гематологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),  
акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична 
статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м.Монастирище, вул. Соборна, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/12-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Щичко Вадім Олександрович 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Янтарна, буд.42, кв.264 
Ідентифікаційний код:   3197804791 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю офтальмологія, дитяча офтальмологія; за спеціальністю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, просп. Металургів, буд. 27, прим. 27л 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/15-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 

 

 33 ФОП Дубницька Марія Володимирівна 
Місцезнаходження: Сумська обл., Буринський р-н, с. Слобода, вул. Незалежності, 
буд. 9, кв.6 
Ідентифікаційний код:   3147811723 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Буринський р-н, с.Слобода, вул. Шкільна, буд. 2, каб. № 10, № 11 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/16-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РЕПРОДУКТИВНА КЛІНІКА "ЛІТА" 
Місцезнаходження: м.Київ, Дніпровська набережна, буд. 28 
Ідентифікаційний код:   43024370 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, хірургія, урологія, генетика медична, генетика лабораторна, 
ендокринологія, терапія, ультразвукова діагностика; за спеціальностями молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна),  
акушерська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, Дніпровська набережна, буд. 28 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/17-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 ФОП Воробець Іванна Ярославівна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Суботівська, буд.12, кв.53 
Ідентифікаційний код:   2904211729 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю кардіологія, терапія, неврологія, рефлексотерапія; за спеціальністю 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Щирецька, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/18-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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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 36 ФОП Богомаз Олександр Олексійович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Томашгород,                                       
вул. Соборна, буд.8, кв.3 
Ідентифікаційний код:   2816801331 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Томашгород, вул. Соборна, буд. 30 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/21-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 
ЛІКАРНЯ №9" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Щаслива/Дудикіна, буд. 1/6 
Ідентифікаційний код:   05498694 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, ендокринологія, 
офтальмологія, отоларингологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, дієтологія, 
епідеміологія, функціональна діагностика, судинна хірургія, терапія, ревматологія, 
кардіологія, гематологія, пульмонологія, гастроентерологія, інфекційні хвороби, хірургія, 
ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, урологія, онкологія, 
онкохірургія, проктологія, неврологія, фізіотерапія, рентгенологія, клінічна лабораторна 
діагностика, клінічна біохімія, лабораторна імунологія, анестезіологія, трансфузіологія, 
ендоскопія, ультразвукова діагностика, нейрохірургія; за спеціальностями молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна),  
акушерська справа,  акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка) 
за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, буд. 25 
м.Запоріжжя, вул. Щаслива/Дудикіна, буд. 1/6 
м.Запоріжжя, вул. Ладозька, буд. 17 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/24-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРЕДИНО-
БУДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" СЕРЕДИНО-
БУДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Сумська обл., Середино-Будський р-н, м. Середина-Буда,                               
вул. Вокзальна, буд. 26 
Ідентифікаційний код:   01981483 
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, ендокринологія, інфекційні хвороби, клінічна 
лабораторна діагностика, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, 
педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, 
хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська 
справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), лікувальна справа, 
лікувальна справа (невідкладні стани), медична статистика, рентгенологія,  сестринська 
справа, сестринська справа (операційна) 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Середино-Будський р-н, м.Середина-Буда, вул. Вокзальна, буд. 26 
Сумська обл., Середино-Будський р-н, смт Зноб-Новгородське, вул. Шкільна, буд. 17 
Сумська обл., Середино-Будський р-н, м.Середина-Буда, вул. Вокзальна, буд. 29 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/26-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Каміна Валентина Іванівна 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Миру, буд.6, кв.75 
Ідентифікаційний код:   2557914028 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія, гастроентерологія 
за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Габдрахманова, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/31-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Сенаторова Анастасія Валеріївна 
Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова,                    
вул. Суворова, буд.40 
Ідентифікаційний код:   3210707821 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю педіатрія, ультразвукова діагностика, дитяча кардіоревматологія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Академіка Синельникова, буд. 3, кв. 61 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/32-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Держав 
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 41 ФОП Гончар Едуард Вікторович 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Соборна, буд.74, кв.39 
Ідентифікаційний код:   2963714156 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Шевченко, буд. 134/1 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/33-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 
 
 42 ФОП Паламарюк Тетяна Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Котовського, буд.28, кв.40 
Ідентифікаційний код:   2813500682 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія, терапія, ультразвукова діагностика, функціональна 
діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 
справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 45 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/34-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВУЗЛОВА 
ЛІКАРНЯ СТАНЦІЇ ШЕПЕТІВКА" ШЕПЕТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с.Михайлючка,                            
вул. Залізнична, буд. 8Б, офіс 2 
Ідентифікаційний код:   01110937 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, 
анестезіологія, кардіологія, неврологія, хірургія, акушерство і гінекологія, 
дерматовенерологія, офтальмологія, психіатрія, ендоскопія, терапія, педіатрія, 
фізіотерапія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, клінічна лабораторна 
діагностика, рентгенологія, медицина невідкладних станів, бактеріологія; за 
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 
(операційна),  сестринська справа,  акушерська справа, лабораторна справа (клініка), 
рентгенологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 96 
Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Залізнична, буд. 55 
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 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/35-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Райкевич Володимир Володимирович 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Буковинська, буд.16, кв.41 
Ідентифікаційний код:   3496808278 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 
освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. Древлянська, буд. 5, прим. 14 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/36-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 МОКРОКАЛИГІРСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Мокра Калигірка, 
вул. Лесі Українки, буд.5 
Ідентифікаційний код:   03189794 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальностями організація і управління охороною здоров'я, психіатрія; за спеціальністю 
молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с.Мокра Калигірка, вул. Лесі Українки,         
буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/37-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАМГЛАЙСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Замглай,                                    
вул. Центральна, буд. 19 
Ідентифікаційний код:   03189937 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, психіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
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за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Замглай, вул. Центральна, буд. 19 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/38-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 СТЕБЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, смт Стеблів,                     
вул. Козацька, буд.34 
Ідентифікаційний код:   03189724 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, стоматологія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, смт Стеблів, вул. Козацька, буд. 34 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 0711/39-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Ковшик Марина Олександрівна 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Лохвиця,                                         
вул. Преображенська, буд. 8 
Ідентифікаційний код:   3064815325 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Лохвиця, вул. Незалежності, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 08/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 49 ФОП Пазюк Олег Ігорович 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Навостройна, буд.5, кв.67 
Ідентифікаційний код:   3382107175 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, вул. Театральна, буд. 51 
 Реєстраційне досьє від 05.11.2019 № 08/0511-М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО 
ЗДОРОВ’Я" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Клінічна, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   43081109 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  санологія, медична 
статистика,  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Клінічна, буд. 1 
м.Тернопіль, вул. Гоголя, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2019 № 08/0611-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Рубан Ольга Євгеніївна 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Гоголя, буд.383, кв.80 
Ідентифікаційний код:   3353703960 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Пушкіна, буд. 67 
 Реєстраційне досьє від 07.11.2019 № 08/0711-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Юрченко Оксана Володимирівна 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Лохвиця, вул. Ватутіна,             
буд. 113 
Ідентифікаційний код:   2986414322 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодших 
спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Лохвиця, вул. Незалежності, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 09/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Пелешок Василь Михайлович 
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н, м.Комарно, вул. Ольхового, 
буд. 48 
Ідентифікаційний код:   2341616131 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю отоларингологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Городоцький р-н, м.Городок, вул. Перемишлянська, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 05.11.2019 № 09/0511-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СКАЛАТСЬКА 
КОМУНАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, м. Скалат,                        
вул. Л. Курбаса, буд. 36 
Ідентифікаційний код:   02000961 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
анестезіологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, 
наркологія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, рентгенологія, 
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, хірургія; за спеціальностями 
молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (гігієна), лабораторна 
справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), 
медична статистика, рентгенологія, стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Підволочиський р-н, м.Скалат, вул. Л.Курбаса, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 06.11.2019 № 09/0611-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Лівшук Наталія Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Кобзарська, буд. 17, кв. 187 
Ідентифікаційний код:   2640803745 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика 
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за місцем провадження діяльності 
м.Рівне, вул. Чорновола, буд. 79 
 Реєстраційне досьє від 04.11.2019 № 10/0411-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 56 ФОП Фіголь Оксана Григорівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Трускавець, вул. Бориславська, буд. 39, кв. 4 
Ідентифікаційний код:   1951602689 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю дитяча імунологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Стрийська, буд. 111Б 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 11/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Шевело Галина Йосипівна 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Селець, вул. Незалежності, 
буд.76 
Ідентифікаційний код:   2561616303 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Дубровицький р-н, смт Дубровиця, вул. Шевченка, буд. 60 
 Реєстраційне досьє від 04.11.2019 № 11/0411-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Цапенко Олексій Володимирович 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Котовського, буд.95, кв.33 
Ідентифікаційний код:   3387806933 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю хірургія 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 32 
 Реєстраційне досьє від 04.11.2019 № 12/0411-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  



22 

 

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

 59 ФОП Волгіна Світлана Іванівна 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Благовісна, буд. 299, кв. 98 
Ідентифікаційний код:   2369502340 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю інфекційні хвороби 
за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Небесної Сотні, буд. 33, офіс 33/1 
 Реєстраційне досьє від 04.11.2019 № 13/0411-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Польний Олег Ярославович 
Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, м.Мостиська, вул. Вишнева, 
буд. 8 
Ідентифікаційний код:   2538217557 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою: сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Мостиський р-н, м.Мостиська, вул. І Павла II, буд. 5А 
 Реєстраційне досьє від 05.11.2019 № 13/0511-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 61 ФОП Рева Данило Андрійович 
Місцезнаходження: м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд.123, секція 3, кв. 71 
Ідентифікаційний код:   3480707959 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Левітіна, буд. 101 
 Реєстраційне досьє від 05.11.2019 № 15/0511-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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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 62 ФОП Векленко Володимир Володимирович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Дудинської, буд.9, кв.19 
Ідентифікаційний код:   2394221179 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ортопедична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Москалівська, буд. 59, прим. 13 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 16/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС №110 "ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)" ДНІПРОВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Спогадів, буд.117 
Ідентифікаційний код:   38895271 
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. Спогадів, буд. 177 
 Реєстраційне досьє від 05.11.2019 № 17/0511-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 64 ФОП Харенко Олена Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Чернігів, вул. 1-ої Гвардійської Армії, буд. 21-А, кв. 59 
Ідентифікаційний код:   2975718805 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю терапевтична стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Чернігів, вул. Волковича, буд. 2б 
 Реєстраційне досьє від 05.11.2019 № 19/0511-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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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 65 ФОП Біленчук Дмитро Миколайович 
Місцезнаходження: Київська обл., Макарівський р-н, смт Макарів,                                           
вул. Ростовського, буд.71, корпус 30, кв.8 
Ідентифікаційний код:   3256207390 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Макарівський р-н, смт Макарів, вул. Проектна, буд. 4/34 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 21/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів бюджету  - « Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності»  
банк отримувача - ГУДКСУ у  відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 
Державного казначейства) 
 

 66 ФОП Салюк Олег Володимирович 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, буд.31, кв.5 
Ідентифікаційний код:   2713911354 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю ультразвукова діагностика 
за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Келецька, буд. 41, каб. 8 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 22/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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 Капуш Любов Ярославівна 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Фредеріка Шопена, буд.120, 
корп.А 
Ідентифікаційний код:   3043720121 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Чортків, вул. Т.Шевченка, буд. 39, прим. 53 
 Реєстраційне досьє від 05.11.2019 № 23/0511-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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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 68 ФОП Волинець-Сорока Руслана Богданівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Буський р-н, м. Буськ, вул. Київська, буд.28А 
Ідентифікаційний код:   3289703389 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Буський р-н, м.Буськ, вул. Львівська, буд. 77 
 Реєстраційне досьє від 01.11.2019 № 25/0111-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2007 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду  класифікації доходів 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: 68 справ 
 
 
 
Перший заступник Міністра                                       Андрій СЕМИВОЛОС 
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