
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ
24.01.2019 № 189

Про ліцензування медичної  практики,  діяльності  банків пуповинної  крові,
інших  тканин  і  клітин  людини  згідно  з  переліком,  затвердженим
Міністерством охорони здоров’я України  

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

НАКАЗУЮ:

1. Видати  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з
медичної практики 64 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.

2. Відмовити  у  видачі  ліцензій  на  провадження  господарської
діяльності  з медичної практики 19  здобувачам  ліцензій згідно з переліком,
що додається.

3. Анулювати  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з
медичної практики 24 ліцензіатів згідно з переліком, що додається.

4. Відмовити  у  видачі  ліцензії  на  провадження  господарської
діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини  згідно з
переліком,  затвердженим  Міністерством  охорони  здоров’я  України,  1
здобувачу ліцензії згідно з переліком, що додається.

5. Залучити  до  ліцензійних  справ  повідомлення  69  ліцензіатів  про
зміни  даних,  зазначених  у  документах,  що  додавалися  до  заяви  про
отримання  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності з  медичної
практики, згідно з переліком, що додається.

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1124-12/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1124-12/paran13#n13


6. Відмовити  в  залученні  до  ліцензійних  справ  повідомлення
9ліцензіатів про зміни даних,  зазначених у документах, що додавалися до
заяви  про  отримання  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності  з
медичної практики, згідно з переліком, що додається.

7. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Ілика Р.Р.

Підстава: протокол  № 3  засідання  Ліцензійної  комісії  МОЗ України
від 24 січня 2019 року.

В.о. Міністра У. СУПРУН
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.01.2019 № 189

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

діяльності з медичної практики

1 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  
ЛИСИЧАНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  «ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1»
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Лисичанськ, просп. Перемоги, буд. 56
Ідентифікаційний код:   38188020
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  педіатрія,  терапія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  сестринська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Луганська обл., м.Привілля, вул. Кошевого, буд. 7
Луганська обл., м.Новодружевськ, вул. Нова, буд. 5
Луганська обл., м.Лисичанськ, просп. Перемоги, буд. 56
Луганська обл., м.Лисичанськ, вул. Мельникова, буд. 48
Луганська обл., м.Лисичанськ, просп. Перемоги, буд. 54

Реєстраційне досьє від 14.01.2019 № 01/1401-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Єремєєва Ірина Вікторівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Двадцять третьогого серпня, буд. 47, кв. 3
Ідентифікаційний код:   2451201108
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 15.01.2019 № 01/1501-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Глушко Ігор Володимирович
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Свободи, буд. 8В, кв. 48
Ідентифікаційний код:   3340213457
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Хмельницький, вул. М.Грушевського, буд. 92

Реєстраційне досьє від 16.01.2019 № 01/1601-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Гнатишин Людмила Миколаївна
Місцезнаходження: м.Хмельницький, Львівське шосе, буд. 39, кв. 43
Ідентифікаційний код:   2932505900
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Хмельницький, вул. Гарнізонна, буд. 4

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 01/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Чернігівська, буд. 7
Ідентифікаційний код:   01996711
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
алергологія,  анестезіологія,  бактеріологія,  гастроентерологія,  гематологія,
дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитяча гінекологія, дитяча неврологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, дієтологія, ендокринологія,
ендоскопія,  епідеміологія,  імунологія,  інфекційні  хвороби,  кардіологія,  клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, клінічна імунологія,  лікувальна фізкультура,
медицина  невідкладних  станів,  неврологія,  нейрохірургія,  неонатологія,  нефрологія,
онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, медична
психологія,  проктологія,  професійна патологія,  пульмонологія,  радіологія,  ревматологія,
рентгенологія,  санологія,  сексопатологія,  стоматологія,  судинна  хірургія,  сурдологія,
терапія,  токсикологія,  трансплантологія,  трансфузіологія,  ультразвукова  діагностика,
урологія,  фізіотерапія,  функціональна  діагностика,  хірургічна  стоматологія,  хірургія,
хірургія серця і  магістральних судин,  торакальна хірургія;  за  спеціальністю молодшого
спеціаліста  з  медичною  освітою:  лабораторна  справа  (клініка),   акушерська  справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія,

2



стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Львів, вул. Чернігівська, буд. 1/3
Львівська обл., м.Новояворівськ, вул. Шевченка, буд. 18
Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Шептицького, буд. 9а
Львівська обл., м.Червоноград, вул. Івасюка, буд. 2
м.Львів, вул. Некрасова, буд. 35
м.Львів, вул. Некрасова, буд. 8
м.Львів, вул. Некрасова, буд. 6
м.Львів, вул. Некрасова, буд. 4
м.Львів, вул. Чернігівська, буд. 5
м.Львів, вул. Чернігівська, буд. 7
Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, буд. 64
м.Львів, вул. Некрасова, буд. 1

Реєстраційне досьє від 18.01.2019 № 01/1801-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 ФОП Шиндор Іван Васильович
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Ентузіастів, буд. 6, кв. 20
Ідентифікаційний код:   2015413652
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., м.Ладижин, вул. Ентузіастів, буд. 24

Реєстраційне досьє від 11.01.2019 № 02/1101-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

7 ФОП Лоцман Ада Олександрівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Холодногірська, буд. 6, кв. 169
Ідентифікаційний код:   2330915683
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 15.01.2019 № 02/1501-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

8 ФОП Макогончук Олена Анатоліївна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с. Нове Село
Ідентифікаційний код:   3021703808
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою: стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Хмельницький, вул. Гарнізонна, буд. 4

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 02/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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
"ЧУГУЇВСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОННА  ЛІКАРНЯ
ІМ. М.І. КОНОНЕНКА" ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Гвардійська, 52
Ідентифікаційний код:   02002380
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  анестезіологія,  акушерство і
гінекологія, гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча фтизіатрія, дитяча неврологія,
дитяча  психіатрія,  дитячі  інфекційні  хвороби,  дитяча  стоматологія,  дитяча
отоларингологія,  дитяча  кардіоревматологія,  дитяча  офтальмологія,  дитяча  ортопедія  і
травматологія,  дитяча  хірургія,  дерматовенерологія,  інфекційні  хвороби,  ендоскопія,
ендокринологія,  епідеміологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  клінічна  біохімія,
кардіологія,  лікувальна  фізкультура,  наркологія,  неврологія,  неонатологія,  онкологія,
ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  ортодонтія,  ортопедична
стоматологія,  підліткова  терапія,  патологічна  анатомія,  педіатрія,  психіатрія,
рентгенологія,  ревматологія,  стоматологія,  терапевтична  стоматологія,  терапія,
трансфузіологія,  урологія,  ультразвукова  діагностика,  функціональна  діагностика,
фізіотерапія,  фтизіатрія,  хірургічна  стоматологія,  хірургія;  за  спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, лабораторна
справа  (клініка),  лабораторна  справа  (патологія),  сестринська  справа  (операційна),
медична статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., смт Печеніги, вул. Незалежності, 50
Харківська обл., смт Печеніги, вул. Незалежності, 59
Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Гагаріна, 12
Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Гагаріна, 12-Б
Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Гвардійська, 52
Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Гвардійська, 60

Реєстраційне досьє від 15.01.2019 № 03/1501-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
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ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

10 ФОП Коваль Євгеній Григорович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул. Мічуріна, 
буд. 29
Ідентифікаційний код:   3457313775
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, просп. Грушевського, буд. 21В

Реєстраційне досьє від 11.01.2019 № 04/1101-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Віноградова Олександра Олександрівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Ахсарова, буд. 13, кв. 8
Ідентифікаційний код:   2965120962
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 15.01.2019 № 04/1501-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Лагута Олена Едуардівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 319
Ідентифікаційний код:   2459601307
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 04/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Тарасова Наталя Володимирівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне, вул. Спортивна,
буд. 17
Ідентифікаційний код:   2829913826
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  хірургічна  стоматологія;  за  спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне, вул. Л.Українки, буд. 177, каб. №6

Реєстраційне досьє від 11.01.2019 № 05/1101-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Буцько Ольга Олександрівна
Місцезнаходження: м.Харків, Шосе Салтівське, буд. 147, кв. 88
Ідентифікаційний код:   3219611202
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 15.01.2019 № 05/1501-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

15 ФОП Головня Володимир Геннадійович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Героїв Праці, буд. 45, кв. 28
Ідентифікаційний код:   2447601098
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 05/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ДИТЯЧА
МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 5" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Генерала Петрова, 80
Ідентифікаційний код:   02774697
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дитяча  гастроентерологія,
дитячі  інфекційні  хвороби,  загальна  практика  -  сімейна  медицина,  дитяча  неврологія,
дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія, ультразвукова
діагностика,  дитяча хірургія,  клінічна лабораторна діагностика,  лікувальна фізкультура,
рентгенологія,  фізіотерапія,  функціональна  діагностика;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста  з  медичною  освітою:  лабораторна  справа  (клініка),  медична  статистика,
сестринська справа, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 80

Реєстраційне досьє від 15.01.2019 № 06/1501-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Маляр Олександра Володимирівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 23
Ідентифікаційний код:   2644118169
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 06/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Хрістоєва Юлія Олександрівна
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Гагаріна, буд. 45А, кв. 152
Ідентифікаційний код:   2696614322
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 07/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
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банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

19 ФОП Авді Юлія Григоріївна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Данилевського, буд. 26, кв. 63
Ідентифікаційний код:   3442815804
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  акушерство  і  гінекологія,  гастроентерологія,  дерматовенерологія,
кардіологія, рефлексотерапія, терапія, урологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія; за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Іванова, буд. 24

Реєстраційне досьє від 15.01.2019 № 08/1501-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

20 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВОМАЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Первомайський, вул. Світанкова, буд. 3
Ідентифікаційний код:   02002730
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  хірургічна  стоматологія,  ортопедична
стоматологія,  ортодонтія,  дитяча  стоматологія,  стоматологія,  організація  і  управління
охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,  дитяча  гінекологія,  анестезіологія,
бактеріологія,  дерматовенерологія,  ендокринологія,  ендоскопія,  інфекційні  хвороби,
дитячі  інфекційні  хвороби,  кардіологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  клінічна
біохімія,  наркологія,  неврологія,  дитяча  неврологія,  ортопедія  і  травматологія,
отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія,
неонатологія,  психіатрія,  терапія,  рентгенологія,  підліткова  терапія,  ультразвукова
діагностика, урологія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія;
за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:  лікувальна  справа,
лабораторна  справа  (клініка),  лабораторна  справа  (гігієна),   акушерська  справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія,
ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Харківська обл., м.Первомайський, вул. Світанкова, буд. 3

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 09/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)
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21 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОСАНЖАРСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОННА  ЛІКАРНЯ
НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, 
вул. Шевченка, 51/49
Ідентифікаційний код:   01999425
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
анестезіологія,  бактеріологія,  дерматовенерологія,  дитяча  отоларингологія,  ендоскопія,
інфекційні  хвороби,  кардіологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,  клінічна  біохімія,
лікувальна  фізкультура,  наркологія,  неврологія,  онкологія,  ортопедія  і  травматологія,
отоларингологія,  офтальмологія,  патологічна  анатомія,  педіатрія,  психіатрія,
рентгенологія,  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  терапія,  ультразвукова
діагностика,  фізіотерапія,  фтизіатрія,  функціональна  діагностика,  хірургія;  за
спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
сестринська  справа  (операційна),  лікувальна  справа,  лабораторна  справа  (гігієна),
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),  акушерська справа, медична
статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, 
вул. Шевченка, буд. 51/49
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Нехвороща, вул. Корчукова, буд. 10

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 10/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Лазаренко Ольга Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Перемоги, буд. 48А, кв. 299
Ідентифікаційний код:   2638101202
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 11/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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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23 ФОП Гурко Ольга Іванівна
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Науки, буд. 41/43, кв. 203
Ідентифікаційний код:   2621900946
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 12/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Кіплангат Карін Черотіч Даніеліївна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Огарівська, буд. 22, кв. 7
Ідентифікаційний код:   2660916780
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 13/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Череда Євген Володимирович
Місцезнаходження:  Харківська обл.,  Харківський р-н,  с.  Хроли,  вул.  Олімпійська,
буд. 2, кв. 24
Ідентифікаційний код:   2297502354
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 14/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Моргун Максим Володимирович
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Федора Моргуна, буд. 16А, кв. 9
Ідентифікаційний код:   2836212571
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю психотерапія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 31

Реєстраційне досьє від 14.01.2019 № 1401/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Єфімчук Олена Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 11, кв. 103
Ідентифікаційний код:   2544014269
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  ортодонтія,  хірургічна  стоматологія,  терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Якуба Колоса, буд. 17

Реєстраційне досьє від 14.01.2019 № 1401/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Коржова Кристина Павлівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 5, кв. 96
Ідентифікаційний код:   2709610749
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  хірургічна  стоматологія,  ортодонтія,  ортопедична  стоматологія,
терапевтична  стоматологія,  дитяча  стоматологія,  стоматологія;  за  спеціальністю
молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, просп. Героїа Сталінграду, буд. 12Г, літ. А

Реєстраційне досьє від 14.01.2019 № 1401/03-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Ліщенко Олег Сергійович
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Заповітна, буд. 28
Ідентифікаційний код:   2510702230
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  ортодонтія,  ортопедична  стоматологія,  терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Святошинська, буд. 3А

Реєстраційне досьє від 14.01.2019 № 1401/04-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ОСВІТИ  "СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА
№  134  ГУМАНІСТИЧНОГО  НАВЧАННЯ  ТА  ВИХОВАННЯ"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Шолохова, буд. 17
Ідентифікаційний код:   33115010
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю педіатрія;  за  спеціальністю молодшого спеціаліста  з  медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Шолохова, буд. 17

Реєстраційне досьє від 14.01.2019 № 1401/05-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Тимофєєва Марина Миколаївна
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Покотилівка, 
вул. Інтернаціональна, буд. 3, кв. 57
Ідентифікаційний код:   2441013962
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 8/10

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 15/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
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територіальних органів Державного казначейства)

32 ФОП Токарєва Ірина Іванівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, просп. Перемоги, буд. 32/42, кв. 79
Ідентифікаційний код:   2475812720
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Лютнева, буд. 42

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 16/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ДИТЯЧА
МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 3" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Єврейська, 11
Ідентифікаційний код:   02774674
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  педіатрія,  дитяча
ендокринологія, дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, дитяча отоларингологія, дитячі
інфекційні  хвороби,  дитяча  хірургія,  дитяча  ортопедія  і  травматологія,  дитяча
гастроентерологія, дитяча кардіоревматологія, функціональна діагностика, ультразвукова
діагностика,  фізіотерапія,  лікувальна  фізкультура,  клінічна  лабораторна  діагностика;  за
спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Коблевська, 14/16

Реєстраційне досьє від 16.01.2019 № 1601/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

34 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КТ  
САРНИ"
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Я.Мудрого, 
буд. 3
Ідентифікаційний код:   42585342
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  рентгенологія;  за
спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
рентгенологія
за місцем провадження діяльності
Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Я.Мудрого, буд. 3

Реєстраційне досьє від 16.01.2019 № 1601/04-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

35 ФОП Макарова Олександра Миколаївна
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Лідова, буд. 5, кв. 14
Ідентифікаційний код:   3201911785
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія, ортодонтія
за місцем провадження діяльності
м.Полтава, вул. Уютна, буд. 22, прим. 2

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 17/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №8" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул. Софії Ковалевської, 53 А
Ідентифікаційний код:   37899778
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  дерматовенерологія,  терапія,  педіатрія,  акушерство  і  гінекологія,
отоларингологія,  дитяча  отоларингологія,  офтальмологія,  хірургія,  неврологія,  клінічна
лабораторна  діагностика,  дитяча  хірургія,  дитяча  гінекологія,  дитяча  офтальмологія,
дитяча  неврологія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:
сестринська справа,  акушерська справа, лабораторна справа (клініка),  санологія, медична
статистика
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, вул. Янтарна, буд. 81
м.Дніпро, вул. Софії Ковалевської, буд. 53А
м.Дніпро, вул. Янтарна, буд. 42
м.Дніпро, вул. Юридична, буд. 3
м.Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 29
м.Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 29А
м.Дніпро, вул. Березинська, буд. 18

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/01-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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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37 КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЛУЦЬКИЙ  КЛІНІЧНИЙ
ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"
Місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, буд. 18
Ідентифікаційний код:   03399089
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю акушерство і гінекологія, неонатологія, дитяча анестезіологія, стоматологія,
терапія,  ультразвукова  діагностика,  клінічна  лабораторна  діагностика,  трансфузіологія,
організація  і  управління  охороною  здоров'я,  дитяча  офтальмологія;  за  спеціальністю
молодшого спеціаліста  з  медичною освітою:   акушерська  справа,   сестринська справа,
сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), медична статистика
за місцем провадження діяльності
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, буд. 18

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/04-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

38 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"ХЕРСОНСЬКА  МІСЬКА  КЛІНІЧНА  ЛІКАРНЯ
ІМ. Є. Є. КАРАБЕЛЕША" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Херсон, просп. Ушакова, буд. 22/1
Ідентифікаційний код:   01983814
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  акушерство  і  гінекологія,
алергологія,  анестезіологія,  гастроентерологія,  ендокринологія,  ендоскопія,  кардіологія,
клінічна  лабораторна  діагностика,  нейрохірургія,  неврологія,  рефлексотерапія,
онкохірургія,  отоларингологія,  офтальмологія,  патологічна  анатомія,  педіатрія,
проктологія,  пульмонологія,  рентгенологія,  судинна  хірургія,  терапія,  ультразвукова
діагностика,  урологія,  фізіотерапія,  функціональна  діагностика,  хірургія,  дитяча
гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча кардіоревматологія,
дитяча  неврологія,  дитяча  нефрологія,  дитяча  ортопедія  і  травматологія,  дитяча
отоларингологія,  дитяча  офтальмологія,  дитяча  фтизіатрія,  дитяча  хірургія,  дитячі
інфекційні хвороби, педіатрія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби,
лікувальна  фізкультура,  ортопедія  і  травматологія,  дерматовенерологія,  епідеміологія,
онкологія,  психотерапія,  психофізіологія,  ревматологія,  терапевтична  стоматологія,
стоматологія,  хірургічна  стоматологія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з
медичною  освітою:  лікувальна  справа,   сестринська  справа,  медична  статистика,
лабораторна  справа  (клініка),  рентгенологія,   акушерська  справа,  сестринська  справа
(операційна), ортопедична стоматологія, лабораторна справа (патологія)
за місцем провадження діяльності
м.Херсон, вул. Тираспольська, буд. 62
м.Херсон, просп. 200 річчя Херсону, буд. 25
м.Херсон, с. Степанівка, вул. Торгова, буд. 62
м.Херсон, вул. Ціолковського, буд. 52
м.Херсон, просп. Адмірала Сенявіна, буд. 156, корп. 8, кв. 5
м.Херсон, просп. Ушакова, буд. 21/1

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/05-М
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1499
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Гаврила Музиченка, буд.31
Ідентифікаційний код:   23311381
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, клінічна
лабораторна  діагностика,  неврологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  стоматологія,
терапія, загальна практика - сімейна медицина, ультразвукова діагностика, функціональна
діагностика,  анестезіологія,  хірургія,  ортопедія  і  травматологія,  ендоскопія,  психіатрія,
акушерство і гінекологія, інфекційні хвороби, фізіотерапія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста  з  медичною  освітою:  лікувальна  справа,   сестринська  справа,  сестринська
справа  (операційна),  лабораторна  справа  (клініка),  ортопедична  стоматологія,
рентгенологія, стоматологія
за місцем провадження діяльності
Одеська обл., м.Ізмаїл, просп. Суворова, буд. 6
Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. О.Захаріаді, буд. 67

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/07-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Харук Олеся Романівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Лісний Хлібичин,
вул. Грушевського, буд. 25
Ідентифікаційний код:   3185406084
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Лісний Хлібичин, вул. Жовтнева, 
буд. 33

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/08-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 ФОП Деркач Іван Миколайович
Місцезнаходження: м.Черкаси, бул. Шевченка, буд. 150, кв. 24
Ідентифікаційний код:   2302314392
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю онкогінекологія
за місцем провадження діяльності
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Вітянська, 1А, офіс 4

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/09-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"УЖГОРОДСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Грибоєдова, 20-В
Ідентифікаційний код:   38839154
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  педіатрія,  терапія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, лікувальна справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Капушанська, буд. 161
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Грибоєдова, буд. 20В
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. О.Гошовського, буд. 4
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Гранітна, буд. 8А
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Другетів, буд. 79
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. С.Мартина, буд. 2
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Челюскінців, буд. 10
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Сечені, буд. 50

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"РЕТИНА"
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, просп. Маяковського, буд. 18, прим. 72А
Ідентифікаційний код:   42642054
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія, анестезіологія;
за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
сестринська справа (операційна)
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за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, просп. Маяковського, буд. 18, прим. 72А

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/11-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

44 ФОП Галайда Ірина Віталіївна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Воїнів-Афганців, 
буд. 4Б
Ідентифікаційний код:   АН833348
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  терапевтична  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  ортодонтія;  за
спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, просп. Наддніпрянський, буд. 14, прим. 3

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/12-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ "ГАРМОНІЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Крупської, буд. 22
Ідентифікаційний код:   20519856
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю педіатрія; за спеціальністю  молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Крупської, буд. 22

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/13-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 ФОП Грегоращук Зоряна Юріївна
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 7Б, кв. 181
Ідентифікаційний код:   3112401161
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія
за місцем провадження діяльності
м.Тернопіль, вул. Руська, буд. 8, прим. 59

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/15-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Копус Леонід Сергійович
Місцезнаходження: Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. 25 Серпня, 
буд. 103
Ідентифікаційний код:   3427413698
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  загальна  практика  -  сімейна  медицина;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Преображенська, буд. 15

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/16-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Сильвашій Віталій Омелянович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Кобаки, 
вул. Шкільна, буд. 2
Ідентифікаційний код:   2437316653
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Рожнів, вул. Шевченка, буд. 124А

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/17-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІМЕЙНИЙ ЛІКАР ЛІКАРНІ МЕЧНИКОВА"
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Глинки, буд.20, кв.1
Ідентифікаційний код:   42507112
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  терапія,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Дніпро, площа Соборна, буд. 14

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/18-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДАРСБЕРІ+"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Миколи Голего, буд. 7Б
Ідентифікаційний код:   42482507
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  терапевтична  стоматологія,
ортопедична  стоматологія,  ортодонтія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з
медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Миколи Голего, буд. 7Б, прим. 87

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/19-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Сидоріна Галина Валеріївна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Заводська, буд. 14
Ідентифікаційний код:   3008806088
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дерматовенерологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
Донецька обл., м.Покровськ, вул. Центральна, буд. 149, кімната 107

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/20-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 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)

52 ФОП Аксенюк Олександр Олександрович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Задніпровського, буд. 38
Ідентифікаційний код:   3265501652
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю стоматологія
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 55

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/22-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

53 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "БАРСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., Барський р-н, м.Бар, вул. Каштанова, буд. 34
Ідентифікаційний код:   01982488
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія,
дитяча  отоларингологія,  дитячі  інфекційні  хвороби,  ендокринологія,  ендоскопія,
інфекційні  хвороби,  кардіологія,  клінічна  біохімія,  клінічна  лабораторна  діагностика,
медицина  невідкладних  станів,  наркологія,  неврологія,  неонатологія,  онкологія,
організація і  управління охороною здоров'я,  ортопедія і  травматологія,  отоларингологія,
офтальмологія,  патологічна  анатомія,  педіатрія,  підліткова  терапія,  психіатрія,
психотерапія, рентгенологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста  з  медичною  освітою:   акушерська  справа,  лабораторна  справа  (гігієна),
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), лікувальна справа, медична
статистика, рентгенологія,  сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
Вінницька обл., Барський р-н, м.Бар, вул. Каштанова, буд. 34
Вінницька обл., Барський р-н, смт Копайгород, вул. Святого Миколая, буд. 64

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/23-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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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54 ФОП Жеков Олексій Костянтинович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Фонтанська Дорога, буд. 69, кв. 134
Ідентифікаційний код:   2815509592
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дитяча офтальмологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною
освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, просп. Шевченка, буд. 8/13

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/25-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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
"МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР  ФЛЕБОЛОГІЇ  ТА  ЕСТЕТИЧНОЇ  МЕДИЦИНИ
"ФЛЕБОС"
Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 7Б
Ідентифікаційний код:   42394149
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  організація  і  управління  охороною  здоров'я,  судинна  хірургія,  хірургія,
проктологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, ультразвукова діагностика; за
спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   сестринська  справа,
сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 7Б, літера А

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/26-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРОДІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський, м. Броди, вул. Юридика, 22
Ідентифікаційний код:   01998226
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія,
дерматовенерологія,  дитяча  неврологія,  дитяча  отоларингологія,  дитяча  офтальмологія,
дитяча  психіатрія,  дитяча  стоматологія,  дитячі  інфекційні  хвороби,  ендокринологія,
ендоскопія,  епідеміологія,  загальна  практика  -  сімейна  медицина,  інфекційні  хвороби,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура,
наркологія,  неврологія,  неонатологія,  онкологія,  організація  і  управління  охороною
здоров'я,  ортодонтія,  ортопедична  стоматологія,  ортопедія  і  травматологія,
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отоларингологія,  офтальмологія,  педіатрія,  психіатрія,  рентгенологія,  стоматологія,
терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія; за
спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною  освітою:   акушерська  справа,
сестринська справа, лабораторна справа (гігієна), лікувальна справа, лабораторна справа
(клініка),  медична  статистика,  ортопедична  стоматологія,  рентгенологія,  сестринська
справа (операційна), стоматологія
за місцем провадження діяльності
Львівська обл., Бродівський, с. Голосковичі, вул. Шкільна, буд. 1
Львівська обл., Бродівський, с. Жарків
Львівська обл., Бродівський, с. Гаї–Дітковецькі, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Гаї, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Вербівчик, вул. Колгоспна, буд. 3
Львівська обл., Бродівський, с. Бучино, вул. Головна
Львівська обл., Бродівський, с. Орихівчик, вул. Довга, буд. 46
Львівська обл., Бродівський, с. Сухота
Львівська обл., Бродівський, с. Дуб'є, вул. Підзамче
Львівська обл., Бродівський, с. Стиборівка, вул. Бічна
Львівська обл., Бродівський, с. Дубина
Львівська обл., Бродівський, с. Голубиця, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, c. Боратин, вул. Підзамче
Львівська обл., Бродівський, с. Дітківці
Львівська обл., Бродівський, с. Черниця, вул. Шевченка, буд. 20
Львівська обл., Бродівський, с. Лукавець, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Дудин, вул. Весела
Львівська обл., Бродівський, с. Гаї–Смоленські
Львівська обл., Бродівський, с. Загірці
Львівська обл., Бродівський, с. Звижень, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Клекотів, вул. Гордика
Львівська обл., Бродівський, с. Ковпин, вул. Клубна, буд. 1
Львівська обл., Бродівський, с. Гримайлівка, вул. Колгоспна
Львівська обл., Бродівський, с. Пониква, вул. Шароволя
Львівська обл., Бродівський, с. Глушин, вул. Центральна, буд. 1
Львівська обл., Бродівський, с. Маркопіль, вул. Бічна-Шкільна, буд. 1
Львівська обл., Бродівський, с. Межигори, вул. Весела
Львівська обл., Бродівський, с. Микити, вул. Зелена, буд. 1
Львівська обл., Бродівський, с. Накваша, вул. Бічна, буд. 8
Львівська обл., Бродівський, с. Нем'яч, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Смільне, вул. Сонячна
Львівська обл., Бродівський, с. Паликорови, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Лучківці, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Підгірці
Львівська обл., Бродівський, с. Тетильківці, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Піски, вул. Шкільна, буд. 6
Львівська обл., Бродівський, с. Суходоли, вул. Шкільна, буд. 2
Львівська обл., Бродівський, с. Попівці, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Станіславчик
Львівська обл., Бродівський, с. Яснище
Львівська обл., Бродівський, с. Язлівчик, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Шнирів
Львівська обл., Бродівський, с. Шишківці, вул. Центральна, буд. 10
Львівська обл., Бродівський, с. Бордуляки
Львівська обл., Бродівський, с. Чепелі, вул. Центральна, буд. 7
Львівська обл., Бродівський, с. Комарівка, вул. Л.Українки
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Львівська обл., Бродівський, с. Салашка, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Підгір'я, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Пониковиця, вул. Задвір, буд. 20
Львівська обл., Бродівський, с. Конюшків, вул. Надрічна
Львівська обл., Бродівський, м. Броди, вул. Юридика, буд. 22
Львівська обл., Бродівський, м. Броди, вул. Л.Українки, буд. 21
Львівська обл., Бродівський, с. Паньківці
Львівська обл., Бродівський, м. Броди, вул. Коцюбинського, буд. 12
Львівська обл., Бродівський, м. Броди, вул. Гончарська, буд. 14 А
Львівська обл., Бродівський, м. Броди, вул. Дитяча, буд. 4
Львівська обл., Бродівський, смт. Підкамінь, вул. Незалежності, буд. 75
Львівська обл., Бродівський, с. Пеняки, вул. Галенка, буд. 12
Львівська обл., Бродівський, с. Суховоля, вул. Колгоспна, буд.  4
Львівська обл., Бродівський, с. Ясенів, вул. Топольна, буд. 10
Львівська обл., Бродівський, с. Батьків, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Берлин, вул. Набережна
Львівська обл., Бродівський, с. Білявці, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Бовдури, вул. Бічна
Львівська обл., Бродівський, с. Літовище, вул. Центральна
Львівська обл., Бродівський, с. Лагодів, вул. Нова
Львівська обл., Бродівський, с. Кутище, вул. Молодіжна
Львівська обл., Бродівський, с. Корсів, вул. Головна, буд. 10
Львівська обл., Бродівський, с. Королівка, вул. Топольна, буд. 19
Львівська обл., Бродівський, с. Лешнів, вул. Бічна-Крайня, буд. 2

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/27-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОПМЕДІКАЛ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 52, прим. 429
Ідентифікаційний код:   42636433
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, ендокринологія,
неврологія, офтальмологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності
м.Запоріжжя, просп, Соборний, буд. 129, прим. 1

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/28-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

58 ФОП Карашевська Марина Олександрівна
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Місцезнаходження: Дніпропетровська обл.,  м.Марганець, Східний квартал, буд. 17,
кв. 39
Ідентифікаційний код:   3112418628
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю терапевтична стоматологія
за місцем провадження діяльності
Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, смт Червоногригорівка, вул. Ярмарочна,
буд. 31а

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/29-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Імайкін Сергій Олексійович
Місцезнаходження: Сумська обл., Середино-Будський р-н, м.Середина-Буда, 
вул. Вокзальна, буд. 9
Ідентифікаційний код:   2632619777
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  ортодонтія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з
медичною освітою: рентгенологія

за місцем провадження діяльності
Сумська обл., Середино-Будський р-н, м.Середина-Буда, вул. Вокзальна, буд. 9А

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 18/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО
"БЕРЕЗАНСЬКИЙ  РАЙОННИЙ  ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БЕРЕЗАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Березанський р-н, смт Березанка, 
вул. Медична, буд. 6
Ідентифікаційний код:   38407172
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина,  терапія,  педіатрія;  за  спеціальністю  молодшого  спеціаліста  з  медичною
освітою: лікувальна справа,  сестринська справа,  акушерська справа, медична статистика
за місцем провадження діяльності
Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Лимани, вул. Шкільна, 33
Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Василівка, вул. Центральна, 54а
Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Красне, вул. Центральна, 1
Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Краснопілля, вул. Ветеранів, 35
Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Калинівка, вул. Радісна, 2
Миколаївська обл., Березанський р-н, смт Березанка, вул. Медична, 6
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Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Щасливе, вул. Шкільна, 29
Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Тузли, вул. Чорноморська, 1а

Реєстраційне досьє від 18.01.2019 № 1801/02-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

61 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ  ЗАГІН  СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ  ГОЛОВНОГО  УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Одеса, Тираспольське шосе, буд. 14
Ідентифікаційний код:   35303860
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю загальна практика - сімейна медицина, терапія; за спеціальністю молодшого
спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Одеса, вул. Тираспольське шосе, буд. 14

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 20/1701-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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 Білобров Ярослав Іванович
Місцезнаходження: м.Київ, ул. Жилянська, буд. 69/71, кв. 61
Ідентифікаційний код:   3306802353
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю  стоматологія,  терапевтична  стоматологія,  ортопедична  стоматологія,
ортодонтія,  хірургічна  стоматологія,  анестезіологія;  за  спеціальністю  молодшого
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 22/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  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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63 ФОП Стеценко Анна Вікторівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Кутузова, буд. 4, кв. 39
Ідентифікаційний код:   3218512842
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю дерматовенерологія
за місцем провадження діяльності
м.Київ, вул. Первомайська, буд. 3

Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 23/1701-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 1921 грн.
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування  коду  класифікації  доходів  бюджету  -  «Плата  за  ліцензії  та  сертифікати,  що  сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
банк  отримувача  -  ГУДКСУ  у  відповідній  області  (плата  за  отримання  ліцензії  вноситься  на  рахунки
територіальних органів Державного казначейства)

64 КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "БІЛЬЧЕ-
ЗОЛОТЕЦЬКА  АМБУЛАТОРІЯ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ  СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Борщівський р-н, с.Більче-Золоте, 
вул. Осередок, буд. 27
Ідентифікаційний код:   41247489
Видати  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  за
спеціальністю організація і  управління охороною здоров'я,  загальна практика -  сімейна
медицина;  за  спеціальністю  молодших  спеціалістів  з  медичною освітою:   сестринська
справа, лабораторна справа (клініка)

за місцем провадження діяльності
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Більче-Золоте, вул. Осередок, 27
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Шершенівка
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Олексинці
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Монастирок
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Мушкарів
Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Юрямпіль

Реєстраційне досьє від 11.01.2019 № 1101/01-М
Всього: 63 справи

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги                                                           Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ

Бондар В.Є. 200 08 17
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