
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я  України 
20.03.2020  № 682 

 

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

діяльності з медичної практики 
 

 1 ФОП Паламарчук Едуард Дмитрович 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, смт Завалля,                      

вул. Соборна, буд.3, кв.4 
Ідентифікаційний код:   3310015390 
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 
Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, смт Завалля, вул. Соборна, буд.5 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 647/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 Ковач Ігор Петрович 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Яремче, с. Микуличин 
Ідентифікаційний код:   2329517632 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 

за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с.Саджавка, вул. Українська, буд. 68 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 648/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

 

 3 ФОП Бобир Микола Миколайович 
Місцезнаходження: Полтавська обл., Пирятинський р-н, м. Пирятин, вул. Спартака,  
буд.32 
Ідентифікаційний код:   2172713498 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Аврущенка, буд.2 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 650/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 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) 

 

 4 ФОП Костюченко Лариса Василівна 
Місцезнаходження: м.Львів, пр-т Червоної Калини, буд.1, кв.24 
Ідентифікаційний код:   2513710646 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча імунологія, дитяча алергологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Дністерська, буд. 27 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 652/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 Городиська Юлія Анатоліївна 
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд.81, кв.368 
Ідентифікаційний код:   2565302267 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, дитяча стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Черкаси, вул. Припортова, буд.34/2 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 653/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 6 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕНТ СТУДІО" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Януша Корчака, буд.25, кв.132 
Ідентифікаційний код:   32386648 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Августина Волошина, 2 А 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 655/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 
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 7 ФОП Теодорюк Володимир Володимирович 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Саксаганського Панаса, буд.3, кв.5 
Ідентифікаційний код:   3284308588 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія 

за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Руська, буд.123а 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 656/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 8 ФОП Варламов Сергій Юрійович 
Місцезнаходження: Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Макаренка, 

буд.21 
Ідентифікаційний код:   2334407570 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Захисників, буд.2-А 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 657/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 Лебедюк Наталія Степанівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, бульвар Дружби Народів, буд.2, 

кв.510А 
Ідентифікаційний код:   2957815560 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія 

за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Бенделіані, буд.7 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 658/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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 10 ФОП Жабчук Іванна Василівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, проспект Волі, буд.21, кв.25 
Ідентифікаційний код:   3188310063 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
 

за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Відродження, буд.50А, літера А-10 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 659/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 Тарасенко Микола Миколайович 
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Леваневського, буд.14, кв.92 
Ідентифікаційний код:   2771107731 
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.Суми, вул. Івана Харитоненка, буд.6/1 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 665/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

 

 12 ФОП Соколенко Анатолій Анатолійович 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Космонавта 

Попова, буд.20, корпус 4, кв.26 
Ідентифікаційний код:   3151718819 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Пацаєва, буд.8, корпус 1 
 Реєстраційне досьє від 07.02.2020 № 668/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 ФОП Пацукевич Володимир Миколайович 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Буча, вул. Тарасівська, буд.25 
Ідентифікаційний код:   3059521579 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Буча, вул. Нове Шосе, буд. 8а 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 669/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 14 ФОП Цибух Андрій Іванович 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Ніни 

Вівчаренко, буд.1А, кв.19 
Ідентифікаційний код:   3110706752 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м.Галич, вул. Гузара Любомира Кардинала, 

буд. 5, прим. 23 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 670/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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"САНАТОРІЙ АНДРІЇВКА" 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Вільноандріївка,                              

вул. Дніпровська, буд.14-А 
Ідентифікаційний код:   43328150 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с.Вільноандріївка, вул. Дніпровська, буд. 14-А 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 672/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 
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 16 ФОП Василюк Ірина Ярославівна 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Світла, буд.31 
Ідентифікаційний код:   2996417140 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Тичини, буд. 8-А 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 673/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 Федорук Володимир Володимирович 
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Червоногірська, буд. 104 
Ідентифікаційний код:   2996910513 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Українська, буд.21 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 674/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 18 ФОП Корнецька Сабіна Віталіївна 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Мамалига,                                     

вул. Головна, буд.128 
Ідентифікаційний код:   3344018429 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с.Кошуляни, вул. Головна, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 675/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 Проскурняк Ганна Михайлівна 
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Лисконоженка, буд. 87 
Ідентифікаційний код:   3098810449 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 
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за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Українська, буд.21 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 678/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

 

 20 ФОП Солодка Олена Володимирівна 
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги,                          

буд. 36/4, кв. 105 
Ідентифікаційний код:   2870620188 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Українська, буд.21 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 679/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 21 ФОП Нестеренко Діана Станіславівна 
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Грузодубової, буд. 48, кв. 69 
Ідентифікаційний код:   3256209989 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Українська, буд.21 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 680/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 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 

ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ" ЖИТОМИРСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Григорія Сковороди,                     

буд. 81 
Ідентифікаційний код:   37909225 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія,  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
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Житомирська обл., м.Коростень, вул. Григорія Сковороди, буд. 81 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 683/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 23 ФОП Тритяченко Каріна Сергіївна 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Амбулаторна, буд. 10, кв. 49 
Ідентифікаційний код:   3333902169 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Запоріжжя, вул. Моторобудівників, буд. 22, прим. 86 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 684/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 Рак Надія Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 113, кв. 225 
Ідентифікаційний код:   2293210364 
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 
м.Запоріжжя, вул. Моторобудівників, буд. 22, прим. 86 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 685/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 Мороз Світлана Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Вороніна, буд.13, кв.82 
Ідентифікаційний код:   2795712686 
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 
м.Запоріжжя, вул. Гагаріна, буд. 8, прим. 45, II 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 686/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
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код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 26 ФОП Вилгін Денис Олегович 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Миру, буд.40/5, кв.5 
Ідентифікаційний код:   3444404993 
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 
м.Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 148/2 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 687/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 27 ФОП Жидких Олена Юріївна 
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Сухова, буд.115 
Ідентифікаційний код:   3140911028 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Харків, просп. Московський, буд. 35-Г 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 688/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 Волошин Владислав Анатолійович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, смт Стара 

Синява, вул. Франка І., буд.23, кв.16 
Ідентифікаційний код:   2881716097 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, онкогінекологія, ультразвукова діагностика, 

урологія 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Обухів, вул. Миру, буд. 7В 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 689/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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 29 ФОП Тарасов Олександр Миколайович 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Велика 

Перспективна, буд.8, кв.42 
Ідентифікаційний код:   2332613452 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, психіатрія, дитяча 

нейрохірургія, кардіологія, акушерство і гінекологія, алергологія, неврологія, 

ультразвукова діагностика; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 

 

за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Волкова, буд. 13Б 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 690/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 Білега Ольга Миколаївна 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Підгора, 

буд.144 А 
Ідентифікаційний код:   2393703147 
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 
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Миру, буд. 131 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 691/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) 

 

 31 ФОП Ткачук Сергій Дем'янович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Баговиця,             

вул. І.Франка, буд.7 
Ідентифікаційний код:   3151121632 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Колибаївка, вул. Центральна,                   

буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 10.02.2020 № 692/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) 

 

 32 ФОП Іванчик Олександр Петрович 
Місцезнаходження: Волинська обл., Любомльський р-н, м.Любомль,                                     

вул. Незалежності, буд.60А, кв.4 
Ідентифікаційний код:   2520611532 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Любомльський р-н, м.Любомль, вул. Незалежності, буд. 33 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 698/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 Корольова Ганна Юріївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Лайоша Гавро, буд. 9Є, кв. 316 
Ідентифікаційний код:   3282510301 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія, хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Дарвіна, буд. 7, група приміщень 24 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 699/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) 

 

 34 ФОП Свістільнік Руслан Вікторович 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул. Миру, буд. 1/132, 

кв. 15 
Ідентифікаційний код:   2927902836 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю неврологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 103 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 701/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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 35 ФОП Шиш Олена Борисівна 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Володимира Винниченка, 

буд. 34-А 
Ідентифікаційний код:   3000102502 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю педіатрія 

за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Героїв Бреста, буд. 75-А 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 703/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 36 ФОП Фенчин Роман Орестович 
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Новий Розділ, вул. В.Стуса, буд.2 А, кв.27 
Ідентифікаційний код:   3160309150 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., м.Новий Розділ, вул. Винниченка, буд.37, каб.№7 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 705/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 37 ФОП Казнох Ігор Олегович 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Мазепи, буд. 10, кв. 6 
Ідентифікаційний код:   2496616958 
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 
м.Львів, вул. Генерала О.Грекова, буд. 2, кв. 5-а 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 706/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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 38 ФОП Мучак Наталія Петрівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Куснища, вул. Набережна, 

буд.12А 
Ідентифікаційний код:   2527812249 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Любомльський р-н, м.Любомль, вул. Незалежності, буд. 33 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 711/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 СМІЛЯНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК - ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Сміла, вул. Осавула Василя Бурки, буд. 40 
Ідентифікаційний код:   03189765 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 

стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Сміла, вул. Осавула Василя Бурки, буд. 40 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 712/Л 
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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕВЕРС-ТРАНС" 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Драгули, буд. 35 
Ідентифікаційний код:   33257754 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Чинадієво, вул. Глинянська, буд. 44 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 715/Л 
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 

 

 41 ФОП Мариниченко Михайло Вікторович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Княжий Затон, буд.21, кв.21 
Ідентифікаційний код:   3246614993 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю урологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа,  акушерська справа 

за місцем провадження діяльності 
Черкаська обл., м.Сміла, вул. Перемоги, буд. 18/1 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 716/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 42 ФОП Юсібова Анжеліка Джумшудівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Котельникова Михайла, буд.46, кв.22 
Ідентифікаційний код:   2907821064 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю онкогінекологія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Гатне, вул. Абрикосова, буд. 12, прим. 43 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 718/Л 
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 Кобзар Ігор Володимирович 
Місцезнаходження: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Латівка, вул. Молодіжна, буд.5 
Ідентифікаційний код:   2331605516 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Біляївський р-н, с.Латівка, вул. Миру, буд. 20 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 719/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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 44 ФОП Швайковська Оксана Михайлівна 
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Валентинівська, буд.44А, кв.25 
Ідентифікаційний код:   2631202161 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю рефлексотерапія 

за місцем провадження діяльності 
м.Харків, просп. Московський, буд. 89-91 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 720/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 45 ФОП Мартиненко Микола Олександрович 
Місцезнаходження: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Яковлівка,                                      

вул. Покровська, буд.127 
Ідентифікаційний код:   3334617091 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с.Яковлівка, вул. Покровська, буд. 133 
 Реєстраційне досьє від 11.02.2020 № 721/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 Антощук Микола Миколайович 
Місцезнаходження: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Іллінка, вул. Нова, буд.11 
Ідентифікаційний код:   3329318470 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Іллінка, вул. Міжлиманська, буд.33 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 725/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 Черв'якова Світлана Антонівна 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Погребищенський р-н, м.Погребище,                             

вул. Вишнева, буд. 56 
Ідентифікаційний код:   2335110866 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
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спеціальністю загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Погребищенський р-н, м.Погребище, вул. Базарна, буд. 7 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 726/Л 
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 Аксенчук Руслана Василівна 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Київська, 

буд. 16 
Ідентифікаційний код:   2345510120 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія 

за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Чортків, вул. Йосифа Сліпого, буд. 1,                       

каб. 327 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 727/Л 
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 ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЦЕНТР 

КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ" 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Паркова, буд.2/2, офіс 1 
Ідентифікаційний код:   40383549 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

ортопедія і травматологія, лікувальна фізкультура; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Паркова, буд.2/2, офіс 1 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 729/Л 
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 ФОП Шульга Віталій Анатолійович 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд. 19,                             

кв. 108 
Ідентифікаційний код:   3300811432 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Шевченка, буд. 16/5 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 733/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 Маренець Альона Сергіївна 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, квартал 278, буд.4, кв.95 
Ідентифікаційний код:   3409606766 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Шевченка, буд.16/5 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 734/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 Воржова Світлана Степанівна 
Місцезнаходження: Херсонська обл., Генічеський р-н, м.Генічеськ, вул. 10-А 

Північна, буд. 5 
Ідентифікаційний код:   2340712182 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, пр-т Миру, буд.130 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 735/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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 53 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯНЧЕНКО 

КЛІНІКА" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Ризька, буд.73-Г, приміщення 2 
Ідентифікаційний код:   43132708 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

медицина, педіатрія, алергологія, урологія, клінічна лабораторна діагностика, 

терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, гастроентерологія, ультразвукова 

діагностика, ендокринологія, дієтологія, інфекційні хвороби, дитяча кардіоревматологія, 

неврологія, хірургія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, дерматовенерологія, 

отоларингологія, акушерство і гінекологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  акушерська справа,  сестринська справа, лабораторна справа (клініка) 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Ризька, буд. 73-Г, прим. 2 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 737/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 Пентелюк Галина Валеріївна 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Клубівці,                           

вул. Берегова, буд. 26 
Ідентифікаційний код:   3248603264 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча офтальмологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 101 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 738/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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЗЕР-

МЕДИКАЛ +" 
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Московський, буд. 37 
Ідентифікаційний код:   42836505 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

дерматовенерологія, неврологія, онкогінекологія, отоларингологія, дитяча 

отоларингологія, проктологія, терапевтична стоматологія, терапія, урологія, хірургія, 

анестезіологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа, сестринська справа (операційна) 
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за місцем провадження діяльності 
м.Харків, просп. Московський, буд. 37 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 742/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

 

 56 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТАСАН" 
Місцезнаходження: м.Одеса, Фонтанська дорога, буд.118, прим.101 
Ідентифікаційний код:   42761325 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

анестезіологія, дитяча анестезіологія, ортопедія і травматологія, наркологія, 

гастроентерологія, загальна практика - сімейна медицина, судинна хірургія, 

дерматовенерологія, акушерство і гінекологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, 

неврологія, ендокринологія, кардіологія, урологія, проктологія, терапія, педіатрія, 

терапевтична стоматологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа 

(операційна) 

за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, пров. Корабелів, буд. 2Б 
 Реєстраційне досьє від 12.02.2020 № 746/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 Полковнікова Катерина Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Золотий Берег, буд.9, кв.5А 
Ідентифікаційний код:   3329113823 
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.Одеса, вул. Літературна, буд.8 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 752/Л 
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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 58 ФОП Паренюк Лідія Ярославівна 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань,                                            

вул. Марковського, буд. 4, кв. 1 
Ідентифікаційний код:   2560804426 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м.Кіцмань, вул. Незалежності, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 753/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 59 ФОП Касьяненко Ганна Володимирівна 
Місцезнаходження: м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд.140/1, кв.49 
Ідентифікаційний код:   2503013044 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю педіатрія, алергологія, клінічна імунологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Геранієва, буд.2, приміщ.39 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 754/Л 
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 Якуб'як Роман Васильвич 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Сопів, вул. Братів 

Довганюків, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   2882512419 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Січових Стрільців, буд. 58а-1, прим. 107 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 755/Л 
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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 61 ФОП Філіп'юк Артем Ярославович 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Петриків,                                

вул. Енергетична, буд. 6 
Ідентифікаційний код:   3395901451 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Лучаківського, буд. 1а 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 758/Л 
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 Гришуніна Наталія Юріївна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Батумська, буд.50, кв.49 
Ідентифікаційний код:   2397414342 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю неврологія, дитяча неврологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Чапленко, буд. 14, прим. 2 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 763/Л 
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 Вільхова Ірина Леонідівна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Дарницька, буд.11, кв.123 
Ідентифікаційний код:   2824007261 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с.Чумаки, вул. Шкільна, буд. 11а 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 764/Л 
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 ФОП Гіренкова Валентина Дмитрівна 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Грубінки, буд.10 
Ідентифікаційний код:   3265410263 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Херсонська, буд.10 А 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 765/Л 
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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИТЯЧИЙ 

ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ЕНЕРГОДАР" ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЛАЗУРНА РАЙДУГА" 
Місцезнаходження: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Коса 

Пересип, буд. 122 
Ідентифікаційний код:   40937294 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю педіатрія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Коса Пересип, буд. 122 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 766/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 66 ФОП Підлубний Костянтин Олегович 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Миру, буд. 12А,                     

кв. 143 
Ідентифікаційний код:   3459912692 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Гоголя, буд. 19 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 767/Л 
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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 67 ФОП Мерешко Олена Вікторівна 
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 90-В, кв. 10 
Ідентифікаційний код:   3418213909 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю загальна практика - сімейна медицина 

за місцем провадження діяльності 
м.Одеса, вул. Троїцька, буд. 33-А 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 771/Л 
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 Буздуган Марина Сергіївна 
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Маршинці 
Ідентифікаційний код:   2851022647 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с.Тарасівці, вул. Пирогова, буд. 30 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 773/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 69 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПАНАСІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 

ПАНСІОНАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Панасівка,                    

вул. Північна, буд.36 
Ідентифікаційний код:   03188300 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

медицина, стоматологія, психіатрія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с.Панасівка, вул. Північна, буд. 36 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 774/Л 
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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 70 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КРЕМЕНЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м.Кременець, вул. Дубенська, буд.51 
Ідентифікаційний код:   36993033 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Тернопільська обл., м.Кременець, вул. Дубенська, буд. 51 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 775/Л 
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 Дудкевич Вікторія Антонівна 
Місцезнаходження: Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Газіна, буд. 142 
Ідентифікаційний код:   2802908007 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю ультразвукова діагностика 

за місцем провадження діяльності 
Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Газіна, буд. 105А 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 777/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

 

 72 ФОП Єрьоменко Дмитро Іванович 
Місцезнаходження: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка,                                                     

вул. Таращанська 2, буд. 10Д 
Ідентифікаційний код:   2990715991 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортодонтія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Запорізька, буд. 19, прим. 103 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 778/Л 
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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 73 ФОП Польченко Ліана Геннадіївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Уборевича, буд. 19, кв. 113 
Ідентифікаційний код:   2957619265 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 4, корп. 1 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 779/Л 
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 Підгаєцька Алла Володимирівна 
Місцезнаходження: Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Владиславчик,                       

вул. Центральна, буд. 51 
Ідентифікаційний код:   3545212944 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, 

ортопедична стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26Б, група нежитлових приміщень № 180 (в 

літері А) 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 780/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 75 ФОП Нагорненко Людмила Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Миколи Ушакова, буд. 8, кв. 74 
Ідентифікаційний код:   2980620816 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча 

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

сестринська справа, стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Макарівський р-н, смт Макарів, вул. Банківська, буд. 15-А, група 

приміщень № 13, 14, 16, 18, 19 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 781/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

 

 76 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"САНАТОРІЙ "РАЙДУГА" 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Волочиський р-н, м. Волочиськ,                                        

вул. Запорізька, буд. 11 
Ідентифікаційний код:   43339650 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

отоларингологія, ультразвукова діагностика, терапія, медична психологія, хірургія, 

урологія, неврологія, ортопедія і травматологія, фізіотерапія; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Волочиський р-н, м.Волочиськ, вул. Запорізька, буд. 11 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 782/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 77 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕМЕЛІ 

КОСМЕТОЛОДЖИ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Метрополита Андрія Шептицького, буд. 4 
Ідентифікаційний код:   43365187 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

медицина, ендокринологія, гастроентерологія, неврологія, ультразвукова діагностика, 

дерматовенерологія, акушерство і гінекологія, хірургія, імунологія, ортопедія і 

травматологія, судинна хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 
 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Метрополита Андрія Шептицького, буд. 4 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 784/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 78 ФОП Гаркуша Олена Геннадіївна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Жовті Води, вул. Ціолковського,                            

буд. 10, кв. 12 
Ідентифікаційний код:   2858003162 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю фізіотерапія,  фізична та реабілітаційна медицина; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
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за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Добролюбова, буд. 6 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 791/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

здійснення діяльності» 

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

 

 79 ФОП Козаченко Марина Володимирівна 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Гайсинський р-н, вул. Набережна, буд. 85-А 
Ідентифікаційний код:   2977720840 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., Гайсинський р-н, м.Гайсин, вул. В.Чорновола, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 792/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 80 ФОП Лисіков Олександр Юрійович 
Місцезнаходження: Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 

буд. 27, кв. 19 
Ідентифікаційний код:   2874309899 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю офтальмологія, дитяча офтальмологія 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 53 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 793/Л 
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) 

 

 81 ФОП Сітарчук Микола Іванович 
Місцезнаходження: Одеська обл., Подільський р-н, с. Станіславка, вул. Молодіжна, 

буд. 7 
Ідентифікаційний код:   2445307458 
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 
Одеська обл., м.Подільськ, просп. Перемоги, буд. 3/1 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 797/Л 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

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

Державного казначейства) 

 

 82 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "УЛИБКА" 
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Набережна, буд. 1/2 
Ідентифікаційний код:   41008949 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія; за спеціальностями молодших 

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

рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Миколаїв, просп. Миру, буд. 34/2 
м.Миколаїв, вул. Набережна, буд. 1/2 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 803/Л 
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) 

 

 83 ФОП Хромова Тетяна Артурівна 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Оболонський, буд. 16, кв. 121 
Ідентифікаційний код:   3241919023 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Йорданська, буд. 9к, прим. 129 
 Реєстраційне досьє від 13.02.2020 № 808/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: 83 справи 
 

Начальник Управління ліцензування 

та контролю якості надання 

медичної допомоги                                                           Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ 
 

 

Бондар В.Є. 200 08 17 




