
 

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення  

про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 

1. АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ГОЛОВНОГО  УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Луганська обл., м.Рубіжне, вул. Заводська, буд. 4 

Ідентифікаційний код: 08588599 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Луганська обл., м.Рубіжне, вул. Заводська, буд.4, за 

спеціальностями: загальна практика - сімейна медицина, організація і управління охороною 

здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4935/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Король Антоніна Вікторівна 

Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина(з),                              

вул. Жулянська, буд. 1-Г, кв. 170 

Ідентифікаційний код: 3322703084 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, 

вул. Одеська, буд.40, за спеціальностями: дитяча неврологія, загальна практика - сімейна 

медицина, кардіологія, отоларингологія, педіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 

медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4937/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

 Додаток 1  

до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України «Про ліцензування медичної 

практики, діяльності банків пуповинної 

крові, інших тканин і клітин людини згідно з 

переліком, затвердженим Міністерством 

охорони здоров’я України»  

від 29 листопада 2021 року № 2642 
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банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів 

Державного казначейства) 

3. ФОП Бабаєва Наталія Михайлівна 

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, Салтівське шосе, буд. 260, кв. 18 

Ідентифікаційний код: 2770400864 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Харків, пр-т Ювілейний, буд.56, за 

спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4938/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Мазур Петро Володимирович 

Місцезнаходження: м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ставропольська, буд. 13/20 

Ідентифікаційний код: 3613609799 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Святошинський р-н, пр-т Перемоги, буд.67 В, за 

спеціальностями: дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, стоматологія, 

терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів 

з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4940/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Черноусов Максим Костянтинович 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, м. Нікополь,                             

вул. Шевченка, буд. 243, кв. 43 

Ідентифікаційний код: 3138903094 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул. 

Електрометалургів, буд.26, за спеціальностями: стоматологія, терапевтична стоматологія, 
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хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4942/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕГУ" 

Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, 

вул.Європейська, буд.5Б, кв. 2 

Ідентифікаційний код: 44442623 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Подільський р-н, пр-т Правди, буд.5-Б,                      

приміщ. 127, за спеціальностями: наркологія, організація і управління охороною здоров'я 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4943/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Зубенко Ольга Миколаївна 

Місцезнаходження: Київська обл., м.Переяслав, вул.Гаяринська, буд. 29А, кв. 1 

Ідентифікаційний код: 3013809620 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Київська обл., м. Яготин, вул. Переяславська, буд.4е, за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4944/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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8. ФОП Стахова Ірина Володимирівна 

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня(з), 

вул.Подільська, буд. 49 

Ідентифікаційний код: 2648518786 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня,                  

вул. Миру, буд.22/1, за спеціальністю: акушерство і гінекологія 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4945/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

9. ФОП Пасько Ольга Григорівна 

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, пр.Ювілейний, буд. 77, кв. 47 

Ідентифікаційний код: 2654001127 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Харків, пр-т Ювілейний, буд.56, за 

спеціальністю: терапія 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4946/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІДС ХЕЛС" 

Місцезнаходження: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Окіпної Раїси, буд. 4-А, приміщ. 2 

Ідентифікаційний код: 43967541 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, вул. Мишуги Олександра, 2, приміщ. 402, за 

спеціальностями: дерматовенерологія, дитяча гастроентерологія, дитяча дерматовенерологія, 

дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, 

дитяча нефрологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча 

офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча урологія, дитяча хірургія, загальна практика - 

сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, неврологія, організація і управління 

охороною здоров'я, отоларингологія, педіатрія, ультразвукова діагностика; за 
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спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, 

лабораторна справа (клініка) 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4948/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМЕЙНА 

ЛАБОРАТОРІЯ" 

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул.Погранична, буд. 238А, кв. 21 

Ідентифікаційний код: 44316125 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Московська, 

буд.40/5, за спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4953/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Сьомкайло Михайло Миколайович 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця(з), 

вул.Сонячна, буд. 1 

Ідентифікаційний код: 3356204257 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ,                               

вул. Пилипа Орлика, буд.1, за спеціальностями: дитяча офтальмологія, офтальмологія 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4955/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 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) 

13. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАБІМЕД 

ЛАБ" 

Місцезнаходження: м.Київ, Шевченківський р-н, вул.Володимирська, буд. 7, оф. 1 

Ідентифікаційний код: 44259146 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд.6-Б, за 

спеціальністю: організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

місце провадження діяльності: Київська обл., м.Бровари, вул. Василя Симоненка, буд.30, 

приміщ. 9, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

місце провадження діяльності: м.Київ, Дарницький р-н, вул. Дніпровська набережна, 

буд.18-Б, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 12.11.2021 № 4956/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Антонюк Євгеній Сергійович 

Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Вінниця, с. Бохоники, вул.Гагаріна, буд. 2 

Ідентифікаційний код: 3012407518 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 

буд.96 Г, за спеціальністю: акушерство і гінекологія 

Реєстраційне досьє від 15.11.2021 № 4958/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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15. ФОП Сіпаренко Михайло Михайлович 

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Одеса, пров. Світлий, буд. 8, кв. 16 

Ідентифікаційний код: 2750314011 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Одеська обл., м.Одеса, вул. Небесної Сотні, буд.3а, 

приміщ. 3, за спеціальностями: ортопедична стоматологія, стоматологія, терапевтична 

стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа 

Реєстраційне досьє від 15.11.2021 № 4960/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМЕД-М» 

Місцезнаходження: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Андрея Шептицького Митрополита, 

буд. 10, кв. 31 

Ідентифікаційний код: 44414465 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Дніпровський р-н, вул. Бажова, буд.13/9, за 

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

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 15.11.2021 № 4961/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЦЮБИНСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 2 

Ідентифікаційний код: 44314903 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 
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місце провадження діяльності: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 

буд.6/2, за спеціальностями: загальна практика - сімейна медицина, організація і управління 

охороною здоров'я, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 15.11.2021 № 4962/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Опанасюк Анастасія Сергіївна 

Місцезнаходження: м.Київ, Подільський р-н, вул. Щекавицька, буд. 51, кв. 5 

Ідентифікаційний код: 3289113441 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Печерський р-н, вул. Є. Коновальця, буд.44-Б, за 

спеціальностями: ортодонтія, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 

медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 15.11.2021 № 4963/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Кудрик Ірина Іванівна 

Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, вул.Гагаріна, буд. 22, кв. 4 

Ідентифікаційний код: 3254006006 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква,                             

вул. Львівська, буд.50, за спеціальностями: дієтологія, терапія 

Реєстраційне досьє від 15.11.2021 № 4968/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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20. ФОП Нестеренко Віра Василівна 

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Комарова, буд. 29, корпус А,                         

кв. 18 

Ідентифікаційний код: 2811215154 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 

буд. 67, за спеціальностями: дитяча отоларингологія, отоларингологія 

Реєстраційне досьє від 15.11.2021 № 4971/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

21. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ГОЛОВИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" 

ГОЛОВИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н, село Злазне(з), вул.Соборна, 

буд. 8 

Ідентифікаційний код: 44509153 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Головин, вул. Лесі 

Українки, буд.59, за спеціальностями: загальна практика - сімейна медицина, організація і 

управління охороною здоров'я, терапія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

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

медична статистика; 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Злазне, вул. Соборна, 

буд.8, за спеціальністю: терапія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа, лікувальна справа; 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Іваничі,                               

вул. Костопільська, буд.65, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

акушерська справа; 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Перетоки,                          

вул. Соборна, буд.45, за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

акушерська справа, сестринська справа; 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Вигін, вул. Гагаріна, 

буд.48, за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, 

сестринська справа; 



10 

 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Корчин, вул. Лісова, 

буд.51, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа; 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Звіздівка,                            

вул. Набережна, буд.14, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

акушерська справа; 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Ставок,                              

вул. Шевченка, буд.11а, за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

акушерська справа, сестринська справа; 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Чудви, вул. Старе 

село, буд.19, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська 

справа; 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Базальтове,                       

вул. Шкільна, буд.4а, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

акушерська справа; 

місце провадження діяльності: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Берестовець,                    

вул. Центральна, буд.53, за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

акушерська справа, сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 15.11.2021 № 4973/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Шевченко Світлана Олександрівна 

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Цегельна, буд. 164 

Ідентифікаційний код: 2946513508 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Бородинська, буд.4-А, 

приміщ. 127, за спеціальностями: дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична 

стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 15.11.2021 № 4975/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 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) 

23. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, с. Угорники,                                

вул. Тополина, буд. 6 

Ідентифікаційний код: 13659054 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ,                                

с. Угорники, вул. Тополина, буд. 6, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 15.11.2021 № 4976/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. БЛАГОДІЙНА СЛУЖБА МИЛОСЕРДЯ " КАРІТАС " 

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. 

Монастирська, буд. 1 

Ідентифікаційний код: 21154606 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Монастирська, буд. 1, 

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

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 4979/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Куликович Антон Юрійович 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 18, кв. 12 

Ідентифікаційний код: 3171716999 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 
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місце провадження діяльності: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Виконкомівська, 

буд.56а, приміщ. 20, за спеціальностями: дитяча психіатрія, психіатрія 

Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 4980/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

26. ФОП Чечуга Тетяна Олександрівна 

Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Марії Гавриш, буд. 103 

Ідентифікаційний код: 2717217643 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Магістратська, буд.158, за 

спеціальностями: акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 4981/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

27. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДОМЕД" 

Місцезнаходження: м.Київ, Солом'янський р-н, пр.Відрадний, буд. 77/1, офіс 1 

Ідентифікаційний код: 44442450 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Солом'янський р-н, пр-т Відрадний, буд.77/1,  

офіс 1, за спеціальностями: наркологія, організація і управління охороною здоров'я, 

психіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 4985/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Іосилевич Олена Валеріївна 

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, пр-т Людвіга Свободи, буд. 35, кв. 137 

Ідентифікаційний код: 2979414905 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Харків, вул. Ахсарова, буд.7, за 

спеціальностями: дитяча неврологія, дитяча отоларингологія; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 4986/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Рубаха Наталія Василівна 

Місцезнаходження: м.Київ, Подільський р-н, вул. Котовського, буд. 47, кв. 117 

Ідентифікаційний код: 3012901025 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Подільський р-н, вул. Тираспольська, буд.58, 

нежитлове приміщення № 887, за спеціальностями: дитяча стоматологія, ортодонтія, 

ортопедична стоматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна 

стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа 

Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 4987/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

30. ФОП Гуменюк Богдан Ярославович 

Місцезнаходження: м.Київ, Святошинський р-н, пр.Леся Курбаса, буд. 1-Б, кв. 317 

Ідентифікаційний код: 2644616198 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Солом'янський р-н, вул. Гарматна, буд.20, 

приміщ. №191 та №192 (кабінети №3, №1, №4), за спеціальностями: рентгенологія, 

терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа 
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Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 4988/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Гуменюк Ярослав Богданович 

Місцезнаходження: м.Київ, Святошинський р-н, пр.Леся Курбаса, буд. 1-Б, кв. 317 

Ідентифікаційний код: 3557003937 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Солом'янський р-н, вул. Гарматна, буд.20, 

приміщ. №191 та №192, за спеціальностями: ортопедична стоматологія, стоматологія, 

терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів 

з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 4989/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГІСТОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ «ДІАЛОГ» 

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Костянтинівська, буд. 73 

Ідентифікаційний код: 44607535 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Подільський р-н, вул.Костянтинівська, буд. 73, за 

спеціальностями: дитяча патологічна анатомія, організація і управління охороною здоров'я, 

патологічна анатомія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

лабораторна справа (патологія) 

Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 4990/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ФОП Озерянська Ольга Євгенівна 

Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Мрія, вул. Нова,                          

буд. 48 А 

Ідентифікаційний код: 2353103548 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Святошинський р-н, вул. Стеценко, буд.75-А, 

приміщ. 60, за спеціальностями: дієтологія, ендокринологія 

Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 4994/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

34. ФОП Морозова Юлія Володимирівна 

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Одеса, вул. Дідріхсона, буд. 27, кв. 218 

Ідентифікаційний код: 3046800726 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Одеська обл., м.Одеса, вул. Жаботинського, буд.56-А, 

прим. 724, 724а, за спеціальністю: ультразвукова діагностика 

Реєстраційне досьє від 16.11.2021 № 5003/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Супрун Олександр Сергійович 

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, вул.Дружби Народів, буд. 233, кв. 117 

Ідентифікаційний код: 3161420196 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Харків, вул. Пушкінська, 68, за 

спеціальностями: онкохірургія, терапія, хірургія 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5007/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

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

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

36. ФОП Мащенко Олександр Віталійович 

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Миколаїв, пров. Кобера, буд. 15, кв. 56 

Ідентифікаційний код: 2857907637 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Фалеєвська, буд.№3, 

за спеціальностями: ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, 

хірургічна стоматологія 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5008/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

37. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНА 

КЛІНІК" 

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, вул.Данилевського, буд. 22 

Ідентифікаційний код: 44556677 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Харків, вул. Данилевського, буд.22, за 

спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, організація і управління 

охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5010/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

38. ФОП Семеренко Євгеній Миколайович 

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, пр.Олександрівський, буд. 69 Д, кв. 164 

Ідентифікаційний код: 2502816411 
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Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Харків, пр-т Московський, буд.268-Б, 

за спеціальностями: пульмонологія, терапія, алергологія, гематологія, ендокринологія, 

кардіологія, неврологія, онкологія, отоларингологія; за спеціальністю молодших спеціалістів 

з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5015/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Сарапулов Михайло Володимирович 

Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. 23 Серпня,               

буд. 44 

Ідентифікаційний код: 3001619057 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Харків, вул. Шевченка, буд.24, за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5017/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Шевчук Дмитро Олександрович 

Місцезнаходження: Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Ізюм, вул. Хлібозаводська,                         

буд. 5, кв. 52 

Ідентифікаційний код: 3497310176 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Ізюм, пров. Західний, буд.4, за 

спеціальністю: стоматологія 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5018/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 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) 

41. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ 

КЛІНІЧНОЇ НЕВРОЛОГІЇ" 

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, пр.Перемоги, буд. 53-А 

Ідентифікаційний код: 44159228 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Харків, пр-т Перемоги, буд.53-А, за 

спеціальностями: загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, неврологія, організація 

і управління охороною здоров'я, психотерапія, ревматологія, ультразвукова діагностика, 

функціональна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5019/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРУМ" 

Місцезнаходження: м.Київ, Подільський р-н, вул. Північно-Сирецька, буд. 1/3 

Ідентифікаційний код: 43604989 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Подільський р-н, вул. Північно-Сирецька,                        

буд. 1-3, за спеціальностями: фізична та реабілітаційна медицина, акушерство і гінекологія, 

анестезіологія, вірусологія, гематологія, генетика лабораторна, дерматовенерологія, дитяча 

анестезіологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, ендоскопія, епідеміологія, 

загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна 

лабораторна діагностика, неврологія, неонатологія, онкогінекологія, онкологія, онкохірургія, 

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

педіатрія, рентгенологія, судинна хірургія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, 

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

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

сестринська справа (операційна) 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5021/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 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) 

43. ФОП Кричковська Марія Василівна 

Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт Мельниця-Подільська, 

вул. Кудринецька, буд. 71 

Ідентифікаційний код: 3388104628 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський,                          

просп. Грушевського, буд.40, приміщ. 1, за спеціальностями: ортопедична стоматологія, 

стоматологія 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5022/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 ФІРМА 

"КОМПЛЕКС-М" 

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Одеса, вул. Академіка Філатова, буд. 33-А 

Ідентифікаційний код: 13877733 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Одеська обл., м.Одеса, вул. Академіка Філатова, буд. 33-А, 

за спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5024/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

 

45. ФОП Побережник Інна Олександрівна 

Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Хмельницький, Старокостянтинівське  

шосе, 2 А, кв. 30 
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Ідентифікаційний код: 3259519628 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Хмельницька обл., м.Хмельницький, пр-т Миру, 94а,                                 

офіс 1, за спеціальністю: стоматологія; 

місце провадження діяльності: Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 8, 

кв.105, за спеціальністю: стоматологія 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5026/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

46. ФОП Дяба Анастасія Олегівна 

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Одеса, вул. Базарна, буд. 11, кв. 8 

Ідентифікаційний код: 3436811804 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд.127А, за 

спеціальністю: неврологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5027/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Волощук Ігор Іванович 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, м. Тисмениця,                          

вул. Галицька, буд. 35 

Ідентифікаційний код: 2850508879 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ,                       

вул. Чорновола, буд.101, за спеціальностями: дитяча офтальмологія, офтальмологія; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5029/21/М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Вітковська Яна Геннадіївна 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Мазурівка(з), вул.Шевченка, 

буд. 15 

Ідентифікаційний код: 3446510402 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт Чернівці, 

вул. Вінницька, буд.25А, кабінет №38, за спеціальністю: стоматологія 

Реєстраційне досьє від 17.11.2021 № 5030/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

49. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЗЕР 

ФАКТОРІ" 

Місцезнаходження: м.Київ, Шевченківський р-н, пр.Перемоги, буд. 26А, офіс 20 

Ідентифікаційний код: 44386475 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Володимирська, 

буд.61/11, група нежитлових приміщень №36, літера "А", за спеціальностями: 

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

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 18.11.2021 № 5033/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ФОП Майстренко Юлія Сергіївна 
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Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське(з),                                 

вул. Лермонтова, буд. 20, кв. 25 

Ідентифікаційний код: 3527710106 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., м.Харків, пр-т Перемоги, буд.67 В, за 

спеціальностями: педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 18.11.2021 № 5034/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОЛОВІЧА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ" 

Місцезнаходження: м.Київ, Оболонський р-н, вул.Йорданська, буд. 26 

Ідентифікаційний код: 43840245 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Оболонський р-н, вул.Йорданська, буд. 26, за 

спеціальностями: дерматовенерологія, загальна практика - сімейна медицина, організація і 

управління охороною здоров'я, сексопатологія, урологія; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 18.11.2021 № 5036/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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52. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "КРИВОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ" 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Шкапенка, буд. 1 

Ідентифікаційний код: 20214476 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Шкапенка,                

буд. 1, за спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 18.11.2021 № 5037/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

53. ФОП Кучеренко Наталія Юріївна 

Місцезнаходження: Харківська обл., Лозівський р-н, м. Лозова, вул.Гагаріна, буд. 11 

Ідентифікаційний код: 2695711261 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., Лозівський р-н, м. Лозова, б-р Шевченка, 

буд. 8/2, за спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 18.11.2021 № 5039/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

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

місцем здійснення діяльності» 

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

Державного казначейства) 

54. ФОП Басараб Віталія Олександрівна 

Місцезнаходження: Харківська обл., Лозівський р-н, смт Орілька, вул.Шовковична, 

буд. 10, кв. 8 

Ідентифікаційний код: 3367902657 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Харківська обл., Лозівський р-н, м. Лозова, б-р Шевченка, 

буд.8/2, за спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 
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Реєстраційне досьє від 18.11.2021 № 5042/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 "СМАЙЛ 

КЛІНІК ГРУП" 

Місцезнаходження: м.Київ, Дарницький р-н, вул. Гмирі Бориса, буд. 14Б, приміщ. 201 

Ідентифікаційний код: 44519528 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: м.Київ, Дарницький р-н, вул. Гмирі Бориса, буд. 14Б, 

приміщ. 201, за спеціальностями: анестезіологія, дитяча анестезіологія, дитяча стоматологія, 

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

стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа 

Реєстраційне досьє від 18.11.2021 № 5045/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2379 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

Державного казначейства) 

56. ФОП Левіна Людмила Миколаївна 

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Одеса, вул. Зоопаркова, буд. 11А, кв. 2 

Ідентифікаційний код: 2558909564 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Одеська обл., м.Одеса, Гагарінське плато, буд.5/2,                    

приміщ. 6, за спеціальністю: загальна практика - сімейна медицина 

Реєстраційне досьє від 18.11.2021 № 5051/21/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 

сума до сплати - 2379 грн. 

код бюджетної класифікації - 22011800 

код відомчої ознаки МОЗ України - 18 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 56 справ 

Заступник Міністра                                                                   Ірина МИКИЧАК 

Бондар В.Є.  (044) 200 08 17 


