
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я  України 
24.02.2020  № 519 

 

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

діяльності з медичної практики 
 

 1 ФОП Векляк Анатолій Володимирович 
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, м.Пустомити,                          

вул. Людкевича, буд. 13А 
Ідентифікаційний код:   3199206654 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча 

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

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Дністерська, буд. 16а/51 
 Реєстраційне досьє від 17.01.2020 № 239/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 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Паторжинського, буд. 13-А 
Ідентифікаційний код:   20267596 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

офтальмологія, дитяча неврологія, дитяча психіатрія, функціональна діагностика, 

педіатрія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 

справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Паторжинського, буд. 13-А 
 Реєстраційне досьє від 17.01.2020 № 241/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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 3 ФОП Москаль Ігор Ігорович 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Кульпарківська, буд. 230А, кв. 53 
Ідентифікаційний код:   3324819359 
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. Наукова, буд. 10А 
 Реєстраційне досьє від 17.01.2020 № 243/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ОЛЕСІ КИРИЧУК" 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 4А 
Ідентифікаційний код:   42722181 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, анестезіологія, 

дитяча анестезіологія, терапевтична стоматологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія,  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 4А, корп. 7 
 Реєстраційне досьє від 17.01.2020 № 244/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 Лоневський Іван Дмитрович 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Княгині Ольги, буд. 59А, кв. 79 
Ідентифікаційний код:   2345808134 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Княгині Ольги, буд. 57-а 
 Реєстраційне досьє від 17.01.2020 № 245/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

діяльності» 

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

Державного казначейства) 
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 6 БІЛИЦЬКИЙ БУДИНОК- ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО 

ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Добропілля, м.Білицьке, вул. Праці, буд. 44 
Ідентифікаційний код:   23597399 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

неврологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 

справа, лабораторна справа (клініка) 

за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Добропілля, м.Білицьке, вул. Праці, буд. 44 
 Реєстраційне досьє від 17.01.2020 № 249/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 7 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Батумська, буд. 13 
Ідентифікаційний код:   01984441 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

анестезіологія, ендоскопія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, ортопедія і  
травматологія, терапія, гастроентерологія, урологія, неврологія, психотерапія, фізіотерапія, 

функціональна діагностика, акушерство і гінекологія, кардіологія, пульмонологія, 

офтальмологія, отоларингологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, ревматологія, 

дитяча нефрологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, клінічна лабораторна 

діагностика, клінічна імунологія, дитяча офтальмологія, онкологія, епідеміологія, дитяча 

кардіоревматологія, педіатрія, дитяча отоларингологія; за спеціальностями молодших 

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

сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), медична статистика,  

санологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Батумська, буд. 13 
 Реєстраційне досьє від 17.01.2020 № 252/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) 

 

 8 ФОП Бєлявцев Вадим Вікторович 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Північна, буд. 2/58, кв. 55 
Ідентифікаційний код:   2786907434 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, 

хірургічна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, анестезіологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 
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за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Тимошенка Маршала, буд. 29, секція 3 
 Реєстраційне досьє від 17.01.2020 № 253/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) 

 

 9 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАНЦІЯ 

ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ М. КРАМАТОРСЬКА" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Василя Стуса, буд. 8 
Ідентифікаційний код:   05492396 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

лабораторна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: медична статистика,  

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

лабораторна справа (клініка) 

за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Василя Стуса, буд. 8 
 Реєстраційне досьє від 17.01.2020 № 254/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) 

 

 10 ФОП Челак Євген Афанасійович 
Місцезнаходження: Одеська обл., Арцизький р-н, с.Виноградівка, вул. Жовтнева,                    

буд. 56 
Ідентифікаційний код:   3145218062 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія, 

хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
Одеська обл., Гагарінське плато, буд. 5А, корп. 2, прим. 9А 
 Реєстраційне досьє від 17.01.2020 № 256/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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 11 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ОБЛАСНИЙ 

КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХІРУРГІЇ ТА НЕВРОЛОГІЇ" 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 24 
Ідентифікаційний код:   33985449 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

неврологія, офтальмологія, отоларингологія, ортопедія і травматологія, рентгенологія, 

кардіологія, ультразвукова діагностика, педіатрія; за спеціальностями молодших 

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

рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 24 
 Реєстраційне досьє від 20.01.2020 № 258/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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМІЛЬНИЦЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573" 
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Небесної Сотні, буд. 74 
Ідентифікаційний код:   05460930 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Небесної Сотні, буд. 74 
 Реєстраційне досьє від 20.01.2020 № 261/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) 

 

 13 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ВИНОГРАДІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАС 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів,                     

вул. Лікарняна, буд. 13 
Ідентифікаційний код:   01992506 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гематологія, 

дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, 

дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 

отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча алергологія, психіатрія, дитяча 

стоматологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, 



6 

 

інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, 

неонатологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортодонтія, 

ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, 

патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, психотерапія, 

пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, стоматологія, терапія, трансфузіологія, 

ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, 

хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),  

акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична 

статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія, лабораторна справа (патологія) 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Лікарняна, буд.13 
 Реєстраційне досьє від 20.01.2020 № 263/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 14 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР М.МАРІУПОЛЯ" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Бахмутська, буд. 20-А 
Ідентифікаційний код:   02125013 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, бактеріологія, 

дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, фізіотерапія, 

дитяча дерматовенерологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

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

медична статистика 

за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Бахмутська, буд. 20-А 
 Реєстраційне досьє від 20.01.2020 № 266/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) 

 

 15 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Каракая, буд. 25 
Ідентифікаційний код:   33271905 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

трансфузіологія, рентгенологія, кардіологія, ревматологія, фізіотерапія, стоматологія, 

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

гематологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, дитячі 

інфекційні хвороби, наркологія, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 

офтальмологія, клінічна лабораторна діагностика, ультразвукова діагностика, 
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функціональна діагностика; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),  

акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична 

статистика, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Каракая, буд. 25 
 Реєстраційне досьє від 20.01.2020 № 267/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) 

 

 16 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

СНЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ''СНЯТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ'' 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин,                       

вул. Стефаника, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   01993635 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

ендокринологія, інфекційні хвороби, фізіотерапія, функціональна діагностика, ультразвукова 

діагностика, хірургія, дитяча хірургія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і 

травматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, ендоскопія, онкологія, стоматологія, 

дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія, 

акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, педіатрія, неонатологія, офтальмологія, дитяча 

офтальмологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, фтизіатрія, неврологія, дитяча 

неврологія, психіатрія, дитяча психіатрія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, 

патологічна анатомія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, дієтологія, 

урологія, лікувальна фізкультура, пульмонологія, трансфузіологія, гематологія, ревматологія, 

клінічна біохімія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна 

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

(операційна), акушерська справа, рентгенологія, медична статистика, ортопедична 

стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Шевченка, буд.75 
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Стефаника, буд.2 
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Лотоцького, буд.25 
 Реєстраційне досьє від 20.01.2020 № 269/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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 17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Академіка Сахарова, буд. 2 
Ідентифікаційний код:   02001305 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, неонатологія, підліткова терапія, 

дитяча пульмонологія, дитяча отоларингологія, сурдологія, генетика медична, дитяча 

кардіоревматологія, дитяча гастроентерологія, дитяча нефрологія, дитяча ендокринологія, 

дитяча алергологія, дитяча гематологія, дієтологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, 

функціональна діагностика, дитяча хірургія, дитяча нейрохірургія, дитяча анестезіологія, 

дитяча ортопедія і травматологія, дитяча урологія, ендоскопія, дитяча стоматологія, хірургічна 

стоматологія, дитяча гінекологія, педіатрія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, дитяча 

офтальмологія, дитяча неврологія, дитяча психіатрія, дитяча дерматовенерологія, дитяча 

імунологія, бактеріологія, клінічна лабораторна діагностика, генетика лабораторна, клінічна 

біохімія, епідеміологія, дитяча онкологія, торакальна хірургія, комбустіологія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська 

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

статистика, рентгенологія, лікувальна справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Тернопіль, вул. Академіка Сахарова, буд.2 
 Реєстраційне досьє від 20.01.2020 № 270/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) 

 

 18 ФОП Юзько Вікторія Олександрівна 
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Лемківська, буд. 6 
Ідентифікаційний код:   3325707308 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Чернівці, вул. Владислава Трепка, буд. 1А 
 Реєстраційне досьє від 20.01.2020 № 271/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 Балан Катерина Василівна 
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Сонячна, буд. 34 
Ідентифікаційний код:   3242708545 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дерматовенерологія 
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за місцем провадження діяльності 
Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Павлова, буд. 14 
 Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 275/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) 

 

 20 ФОП Сопілка Євгенія Вікторівна 
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Індустріальна, буд. 7-А, кв. 48 
Ідентифікаційний код:   1953020909 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапія 

за місцем провадження діяльності 
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Польова, буд. 110 
 Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 276/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) 

 

 21 ФОП Зборчий Анатолій Володимирович 
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Рівне, вул. Кірова, 

буд. 121, кв. 2 
Ідентифікаційний код:   2467012737 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с.Рівне, вул. Гагаріна, буд. 30 
 Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 279/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 ФОП Левчук Кристина Ігорівна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Демнянська, буд. 6А, кв. 55 
Ідентифікаційний код:   3271516840 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Природна, буд. 8 
 Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 280/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 23 ФОП Дікова Інна Гарольдівна 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Курська, буд. 13-Е, кв. 69 
Ідентифікаційний код:   2325915969 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, 

хірургічна стоматологія, стоматологія, рентгенологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Сирецько-Садова, буд.1, приміщення 3 
 Реєстраційне досьє від 21.01.2020 № 286/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 Грушко Катерина Віталіївна 
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Бажана, буд. 14, кв. 5 
Ідентифікаційний код:   3344418645 
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.Київ, вул. Пушкінська, буд. 39, прим. 1 
 Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 289/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) 

 

 25 ФОП Калапач Олександра Михайлівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Жидачівський р-н, м.Жидачів, вул. 22 Січня,                         

буд. 4 
Ідентифікаційний код:   3122324127 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю дитяча стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Жидачівський р-н, смт Журавно, вул. Чубинського, буд. 2 
 Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 292/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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 26 ФОП Різниченко Наталія Борисівна 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, площа Леніна, буд. 2, 

кв. 40 
Ідентифікаційний код:   2779504003 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Соборна, буд. 115, каб. 510 
 Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 293/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) 

 

 27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Федьковича, буд. 91 
Ідентифікаційний код:   01993150 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія, бактеріологія, 

гастроентерологія, гематологія, дитяча анестезіологія, дитяча отоларингологія, дитяча 

патологічна анатомія, дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, 

епідеміологія, загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна 

імунологія, клінічна лабораторна діагностика, комбустіологія, лабораторна імунологія, 

лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, медична психологія, неврологія, 

нейрохірургія, нефрологія, онкологія, онкохірургія, організація і управління охороною 

здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, онкоотоларингологія, офтальмологія, 

патологічна анатомія, педіатрія, проктологія, психіатрія, пульмонологія, ревматологія, 

рентгенологія, рефлексотерапія, сексопатологія, стоматологія, судинна хірургія, сурдологія, 

терапія, торакальна хірургія, трансплантологія, ультразвукова діагностика, урологія, 

фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, хірургія серця і 

магістральних судин; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  медико-

профілактична справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), 

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

статистика, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Івано-Франківськ, вул. Федьковича, буд. 91 
 Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 295/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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 28 ФОП Драчук Віктор Анатолійович 
Місцезнаходження: Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве,                               

вул. Залізнична, буд. 35 
Ідентифікаційний код:   2790406059 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю наркологія, психіатрія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Салютна, буд. 4-а, прим. 144 
 Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 297/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) 

 

 29 ФОП Музика Юрій Богданович 
Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Дубно, вул. Гайдамацька, буд. 34А 
Ідентифікаційний код:   2749413470 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю отоларингологія, дитяча отоларингологія, кардіологія, неврологія 

за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., м.Дубно, вул. Михайла Грушевського, буд. 171/Б 
 Реєстраційне досьє від 22.01.2020 № 299/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 МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Наумова Генерала, буд. 13 
Ідентифікаційний код:   38145652 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

психіатрія, неврологія, терапія, отоларингологія, офтальмологія, акушерство і гінекологія, 

урологія, ультразвукова діагностика, дерматовенерологія, хірургія, ортопедія і 

травматологія, гастроентерологія, ендокринологія, терапевтична стоматологія, хірургічна 

стоматологія, ортопедична стоматологія, функціональна діагностика, клінічна лабораторна 

діагностика, клінічна біохімія, клінічна імунологія, психофізіологія, пульмонологія, 

фізіотерапія, професійна патологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

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

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Генерала  Наумова, буд. 13 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 302/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

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

діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 31 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ЦЕНТР" 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Пілотська, буд. 1-А 
Ідентифікаційний код:   03397831 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, патологічна анатомія, дитяча 

патологічна анатомія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

лабораторна справа (патологія) 

за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Пілотська, буд. 1-А 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 303/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) 

 

 32 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с.Ружичанка,                                

вул. Визволителів, буд. 3 
Ідентифікаційний код:   21312761 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

епідеміологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, 

неврологія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, рентгенологія, ортопедична 

стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, 

функціональна діагностика, хірургія, судинна хірургія,  фізична та реабілітаційна 

медицина; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська 

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

статистика, рентгенологія, ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с.Ружичанка, вул. Визволителів, буд. 3 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 304/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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 33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 

ХЕЛС" 
Місцезнаходження: м.Харків, шосе Салтівське, буд. 106А 
Ідентифікаційний код:   41532813 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

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

клінічна лабораторна діагностика, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, 

педіатрія, ультразвукова діагностика, хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Харків, вул. Василя Стуса, буд. 1 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 307/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) 

 

 34 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

''ГОРОДОЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ'' ГОРОДОЦЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Шевченка, 

буд. 40 
Ідентифікаційний код:   02004216 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, 

ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, медицина невідкладних станів, неврологія, 

ревматологія, терапія, фтизіатрія, акушерство і гінекологія, анестезіологія, онкологія, 

ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, урологія, хірургія, дитяча 

анестезіологія, дитяча гінекологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 

офтальмологія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, неонатологія, педіатрія, підліткова 

терапія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, стоматологія, 

терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, бактеріологія, ендоскопія, клінічна 

лабораторна діагностика, наркологія, патологічна анатомія, психіатрія, рентгенологія, 

трансфузіологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна 

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

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

ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, м.Городок, вул. Шевченка, буд. 40 
Хмельницька обл., Городоцький р-н, м.Городок, вул. Шевченка, буд. 40/3 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 308/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) 

 

 35 ФОП Матіїв Артур Русланович 
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м.Долина,                             

вул. Івасюка, буд. 16А 
Ідентифікаційний код:   3345605572 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м.Долина, вул. Міцкевича, буд. 67 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 309/Л 
 36 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО 

ЗДОРОВ'Я" 
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Львівське шосе, буд. 10/1 
Ідентифікаційний код:   02004597 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

психотерапія, медична психологія, наркологія, функціональна діагностика; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою: медична статистика, сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Хмельницький, вул. Львівське шосе, буд. 10/1 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 311/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) 

 

 37 ФОП Росущанський Василь Васильович 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с.Верхнє Водяне,                       

вул. 70-річчя Жовтня, буд. 124, корп. "А" 
Ідентифікаційний код:   3499309472 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Рахівський р-н, с.Верхнє Водяне, вул. Макаренка, буд. 5 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 312/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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 38 ФОП Шушка Даніел Іванович 
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с.Водиця, вул. Калинська,                   

буд. 43 
Ідентифікаційний код:   3377410587 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Закарпатська обл., Рахівський р-н, с.Середнє Водяне, вул. Траян, буд. 96 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 313/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) 

 

 39 ФОП Васюк Марія Миколаївна 
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Плугова, буд. 10А, кв. 65 
Ідентифікаційний код:   3315205866 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Львів, вул. Мучна, буд. 2/4 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 314/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 ФОП Федорчук Інна Леонідівна 
Місцезнаходження: Рівненська обл., м.Дубно, вул. Забрама, буд. 84 
Ідентифікаційний код:   2656514849 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю  молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Княгинин, вул. Молодіжна, буд. 2а 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 315/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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 41 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА 

ПОЛІКЛІНІКА № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 21-А 
Ідентифікаційний код:   36641092 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна 

лабораторна діагностика, інфекційні хвороби, неврологія, ортопедія і травматологія, 

отоларингологія, офтальмологія, онкологія, професійна патологія, психофізіологія, 

пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,  

фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, 

рентгенологія,  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 29 
м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 2-Д 
м.Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 21-А 
м.Дніпро, вул. Столярова, буд. 12 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 316/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 Маслун Володимир Миколайович 
Місцезнаходження: Київська обл., Сквирський р-н, м.Сквира, вул. Чкалова, буд. 10 
Ідентифікаційний код:   2213613816 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., Сквирський р-н, м.Сквира, вул. Київська, буд. 12А, прим. 167 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 317/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 Султанова Катерина Володимирівна 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Західна, буд. 14, кв. 24 
Ідентифікаційний код:   3365405960 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, 

ортопедична стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Ірпінь, вул. Г.Сковороди, буд. 11/8, прим. 143 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 319/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) 

 

 44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СТОМАТОЛОГІЯ "ТРОЯНДА" 
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Миргород, вул. Незалежності, буд. 10 
Ідентифікаційний код:   35716902 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

стоматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, 

анестезіологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  

сестринська справа, рентгенологія 

за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 45А, офіс 760 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 321/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) 

 

 45 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ М. ПОКРОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Медична, буд. 19 
Ідентифікаційний код:   01987563 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

акушерство і гінекологія, педіатрія, неонатологія, кардіологія, неврологія, фтизіатрія, 

ендокринологія, інфекційні хвороби, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, 

дитяча офтальмологія, психіатрія, дерматовенерологія, наркологія, ортопедія і травматологія, 

урологія, онкологія, клінічна лабораторна діагностика, анестезіологія, трансфузіологія, 

рентгенологія, фізіотерапія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична 

стоматологія, хірургічна стоматологія, ендоскопія, патологічна анатомія, ультразвукова 

діагностика, функціональна діагностика; 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 
Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Медична, буд. 19 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 323/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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 46 БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ 
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Турчанінова, буд. 27-А 
Ідентифікаційний код:   03191578 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

стоматологія, фізіотерапія, загальна практика - сімейна медицина; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа 

за місцем провадження діяльності 
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Турчанінова, буд. 27-А 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 324/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) 

 

 47 ФОП Савченко Олексій Володимирович 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Бахмут, вул. Б.Горбатова, буд. 23, кв. 38 
Ідентифікаційний код:   3184313414 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Б.Горбатова, буд. 23 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 325/Л-П 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

 48 ФОП Сідлецький Вадим Віталійович 
Місцезнаходження: Вінницька обл., Шаргородський р-н, с.Слобода-Шаргородська, 

вул. Енгельса, буд. 25 
Ідентифікаційний код:   3361014097 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю стоматологія, хірургічна стоматологія 

за місцем провадження діяльності 
Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 61 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 326/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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 49 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Матейка, буд. 53 
Ідентифікаційний код:   02009637 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

алергологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, дитяча пульмонологія, дитяча фтизіатрія, 

бактеріологія, гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, 

клінічна лабораторна діагностика, неврологія, онкохірургія, отоларингологія, ортопедія і 

травматологія, офтальмологія, пульмонологія, професійна патологія, рентгенологія, 

стоматологія, терапія, торакальна хірургія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, 

фтизіатрія, функціональна діагностика; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

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

сестринська справа (операційна), рентгенологія, медична статистика 

за місцем провадження діяльності 

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, вул. Героїв УПА, буд.1 

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, вул. Желехівського, буд.6 

м.Івано-Франківськ, вул. Франка, буд.17 

м.Івано-Франківськ, вул. Матейки, буд.53 

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт Солотвин, вул. Шевченка, буд.80 

 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 337/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) 

 

 50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ 

КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Кирилкіна, буд. 10 
Ідентифікаційний код:   01990766 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, фтизіатрія, рентгенологія, 

інфекційні хвороби, епідеміологія, дитяча фтизіатрія, бактеріологія, клінічна лабораторна 

діагностика, клінічна біохімія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), медична 

статистика, лабораторна справа (гігієна) 

за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Торецьк, вул. Гайдара, буд. 25 
Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 25 
Донецька обл., м.Бахмут, вул. Медова, буд. 2 
Донецька обл., смт Райгородок, пров. Ювілейний, буд. 2Г 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Кирилкіна, буд. 10 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Архипа Куїнджі, буд. 1А 
Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 24А 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 339/Л 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:  

сума до сплати - 2102 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 



21 

 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУРКІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Львівська обл., Турківський р-н, с.Завадівка, вул. Військове 

містечко, буд. 8А 
Ідентифікаційний код:   01997030 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитяча стоматологія, 

ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна 

діагностика, медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія, нефрологія, 

онкологія, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, 

отоларингологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична 

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

хірургічна стоматологія, хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою:  акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), 

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

за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. Січових Стрільців, буд. 224 
Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. Січових Стрільців, буд. 94 
Львівська обл., Турківський р-н, с.Завадівка, вул. Військове містечко, буд. 8а 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 340/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) 

 

 52 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА 

ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАД. 

О.І. ЮЩЕНКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 109 
Ідентифікаційний код:   01982264 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

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

анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, дієтологія, дитяча анестезіологія, дитяча 

неврологія, дитяча психіатрія, ендокринологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, 

клінічна біохімія, медична психологія, неврологія, нейрохірургія, отоларингологія, 

офтальмологія, педіатрія, психіатрія, психотерапія, рентгенологія, стоматологія, терапія, 

ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (гігієна), 

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

статистика, рентгенологія, лікувальна справа 

за місцем провадження діяльності 
м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 109 
 Реєстраційне досьє від 23.01.2020 № 341/Л 
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) 

 Всього: 52 справи 
 

Перший заступник Міністра                                         Андрій СЕМИВОЛОС 
 


