
 

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення  

про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 

1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ГЛЕЮВАТСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" ГЛЕЮВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: загальна практика - сімейна 

медицина, організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа, лікувальна справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа, лікувальна справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна 

справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна 

справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 
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місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна 

справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна 

справа; 

Заява від 15.08.2022 № 1162/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Хвостик Ілля Іванович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: стоматологія; 

Заява від 15.08.2022 № 1165/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Студеняк Тарас Олександрович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: дитяча неврологія, неврологія, 

психотерапія, функціональна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з 

медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 15.08.2022 № 1168/22/М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Ягілович Віра Ігорівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: загальна практика - сімейна 

медицина, наркологія, неврологія, отоларингологія, професійна патологія, психіатрія, 

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

Заява від 16.08.2022 № 1170/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Зарванський Олександр Олегович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: дитяча стоматологія, ортодонтія, 

ортопедична стоматологія, стоматологія, хірургічна стоматологія; 

Заява від 16.08.2022 № 1171/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Мідянка Мирослава Михайлівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: неврологія; 

Заява від 16.08.2022 № 1176/22/М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Колібанич Світлана Михайлівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …,  за спеціальністю: кардіологія; 

Заява від 16.08.2022 № 1178/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

8. ФОП Куцик Мар'яна Василівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код: 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: акушерство і гінекологія, 

ультразвукова діагностика; 

Заява від 16.08.2022 № 1179/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Вейда Альона Олександрівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: педіатрія; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 17.08.2022 № 1180/22/М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ВЕЛИКОВИСКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МАР'ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ НОВОУКРАЇНСЬКОГОРАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: загальна практика - сімейна 

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

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська 

справа, сестринська справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: лікувальна справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа; 

Заява від 17.08.2022 № 1182/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Мельниченко Альона Миколаївна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: дерматовенерологія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: дерматовенерологія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 17.08.2022 № 1184/22/М 



6 

 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МОНОДОКТОР" 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: організація і управління охороною 

здоров'я, радіологія, рентгенологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з 

медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія; 

Заява від 17.08.2022 № 1188/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

13. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "УНІВЕРСУМ КЛІНІК" 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: акушерство і гінекологія, 

алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, гематологія, дерматовенерологія, дитяча 

ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна 

практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, медична психологія, 

наркологія, неврологія, онкогінекологія, онкологія, онкохірургія, організація і управління 

охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, педіатрія, проктологія, 

професійна патологія, психіатрія, ревматологія, рентгенологія, судинна хірургія, терапія, 

ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика, хірургія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, 

сестринська справа (операційна); 

Заява від 17.08.2022 № 1190/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності» 



7 

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

органів Державного казначейства) 

14. ФОП Раца Костянтин Юрійович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код: 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

Заява від 19.08.2022 № 1192/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Васильєв Олександр Дмитрович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: ортодонтія, ортопедична 

стоматологія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна 

стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа, рентгенологія; 

Заява від 19.08.2022 № 1193/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА ВІТАЛІЯ ЯНЧЕНКА" 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: дитяча кардіоревматологія, дитячі 

інфекційні хвороби, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, організація і управління 

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

освітою: сестринська справа; 
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Заява від 19.08.2022 № 1196/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Максименко Леонід Олексійович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: акушерство і гінекологія, 

ультразвукова діагностика, урологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа; 

Заява від 22.08.2022 № 1200/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Альфавіцький Олег Ігорович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код: 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: стоматологія, хірургічна 

стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

Заява від 22.08.2022 № 1202/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Правда Лариса Леонідівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код: 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 
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місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; 

Заява від 22.08.2022 № 1204/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

20. ФОП Тягунов Юрій Володимирович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: фізична та реабілітаційна 

медицина, неврологія, ортопедія і травматологія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 22.08.2022 № 1205/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА 

СТОМ ПЛЮС" 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: дитяча стоматологія, організація і 

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

терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальностями молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія; 

Заява від 23.08.2022 № 1211/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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22. ФОП Яковлєва Лідія Миколаївна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною 

освітою: сестринська справа; 

Заява від 23.08.2022 № 1212/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

23. ФОП Какарук Ірина Василівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

Заява від 23.08.2022 № 1215/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Тарнавський Юрій Орестович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: педіатрія; 

Заява від 23.08.2022 № 1218/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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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25. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА 

ГРУП ЛТД" 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: організація і управління охороною 

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

стоматологія; 

Заява від 23.08.2022 № 1219/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Кирилюк Аліна Михайлівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: стоматологія; 

Заява від 23.08.2022 № 1221/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Барський Максим Леонідович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: ортодонтія, ортопедична 

стоматологія, стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 23.08.2022 № 1222/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності» 



12 

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

органів Державного казначейства) 

28. ФОП Рінило Оксана Василівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: терапія; 

Заява від 23.08.2022 № 1224/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ВІ-МЕД" 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: загальна практика - сімейна 

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

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 24.08.2022 № 1225/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИНО 

ПЕРФЕКТО МЕДІКО" 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: анестезіологія, організація і 

управління охороною здоров'я, отоларингологія, хірургія; за спеціальністю молодших 

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 24.08.2022 № 1228/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
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сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Кононенко Іван Анатолійович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код: 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: стоматологія, терапевтична 

стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з 

медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 24.08.2022 № 1229/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

32. ФОП Чумакова Ольга Григоріївна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код: 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

Заява від 24.08.2022 № 1230/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ДЕРЖАВНА РЕАБІЛІТАЦІЙНА УСТАНОВА "ЦЕНТР 

КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

"ДОНБАС" 

Місцезнаходження 

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 
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місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: дитяча неврологія, організація і 

управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, педіатрія, терапія, фізіотерапія; 

за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 24.08.2022 № 1232/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Тутурова Валерія Сергіївна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: судинна хірургія, ультразвукова 

діагностика, хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа; 

Заява від 24.08.2022 № 1233/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Шевченко Марина Євгеніївна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: стоматологія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 25.08.2022 № 1239/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 
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36. ВИГОДСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: дитяча офтальмологія, терапія; за 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 25.08.2022 № 1240/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

37. ФОП Маценко Анна Федорівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: дитяча стоматологія, ортодонтія, 

ортопедична стоматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна 

стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

Заява від 25.08.2022 № 1242/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Грибик Геннадій Васильович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: акушерство і гінекологія, 

ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа; 

Заява від 25.08.2022 № 1243/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 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) 

39. ФОП Дзісь Уляна Любомирівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …,  за спеціальністю: дерматовенерологія; 

Заява від 25.08.2022 № 1244/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Іващук Василь Іванович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: дитяча стоматологія, ортодонтія, 

ортопедична стоматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна 

стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа, рентгенологія; 

Заява від 25.08.2022 № 1245/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ФОП Кузьмак Наталія Олегівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: психіатрія; 

Заява від 26.08.2022 № 1249/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 



17 

 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

42. ФОП Новак Степан Петрович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

Заява від 29.08.2022 № 1251/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Маруха Роман Юрійович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: ортодонтія, стоматологія; 

Заява від 29.08.2022 № 1253/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Естерова Анастасія Павлівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: дитяча стоматологія, ортодонтія, 

стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 30.08.2022 № 1255/22/М 
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Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Лялька Наталія Петрівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: терапія; 

Заява від 30.09.2022 № 1256/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛІЦЕЯ-

ПРО+" 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: загальна практика - сімейна 

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

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа; 

Заява від 30.08.2022 № 1257/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Місецька Анна Олександрівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 
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місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: ортодонтія, терапевтична 

стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа, стоматологія; 

Заява від 30.08.2022 № 1258/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДОРОВА 

РОДИНА «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА» 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: анестезіологія, загальна практика - 

сімейна медицина, кардіологія, медицина невідкладних станів, неврологія, організація і 

управління охороною здоров'я, педіатрія, ультразвукова діагностика; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа 

(невідкладні стани); 

Заява від 31.08.2022 № 1262/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 

49. ФОП Береза Орест Орестович 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код: 

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: стоматологія; 

Заява від 31.08.2022 № 1268/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 

 

50. ФОП Ігнатьєва Анастасія Геннадіївна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: загальна практика - сімейна 

медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 

справа; 

Заява від 31.08.2022 № 1269/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 Семчук Аліна Михайлівна 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

місце провадження діяльності: …, за спеціальністю: дерматовенерологія; 

Заява від 31.08.2022 № 1270/22/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРИКОЗ 

ЦЕНТР ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: анестезіологія, організація і 

управління охороною здоров'я, судинна хірургія, ультразвукова діагностика, хірургія; за 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, 

сестринська справа (операційна); 

Заява від 31.08.2022 № 1272/22/М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

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

органів Державного казначейства) 
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53. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ БОЯРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ" 

Місцезнаходження:  

Ідентифікаційний код:  

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: …, за спеціальностями: загальна практика - сімейна 

медицина, організація і управління охороною здоров'я, педіатрія; за спеціальностями 

молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа; 

Заява від 31.08.2022 № 1274/22/М 

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 2600 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, 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 53 справи 

 

 

 

Заступник Міністра                                                                Ірина МИКИЧАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондар В.Є.  (044) 200 08 17 


