
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наказ Міністерства 
 охорони здоров'я  України 
 13.09.2018 № 1665 

 Перелік суб'єктів господарської діяльності, за заявами  яких прийнято  
 рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з  
 медичної практики 
 1 ФОП Оленич Вікторія Олександрівна 
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Годовиця, вул. І.Франка, 
буд. 10 
Ідентифікаційний код:   2981019123 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  
сестринська справа 
за місцем провадження діяльності 
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, просп. Вольського, буд. 9Б 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 01/0309-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 

 2 ФОП Бурма Марина Олексіївна 
Місцезнаходження: Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець,  
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 25, кв. 9 
Ідентифікаційний код:   3002708600 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю стоматологія 
за місцем провадження діяльності 
Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець, пл. Свободи, буд. 10 
 Реєстраційне досьє від 03.09.2018 № 02/0309-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
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 80 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТЕ-ЛАЙН 
ЕЛІТ" 
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Народна, буд. 33/1 
Ідентифікаційний код:   42157915 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, хірургічна 
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична 
стоматологія, анестезіологія, рентгенологія, дерматовенерологія, медицина невідкладних 
станів; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
м.Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 2, прим. 178 
 Реєстраційне досьє від 06.09.2018 № 21/0609-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 

 81 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" 
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Дніпровська, буд. 17 
Ідентифікаційний код:   37944301 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна 
медицина, терапія, педіатрія, хірургія, дитяча неврологія, неврологія, рентгенологія, дитяча 
офтальмологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою:  сестринська справа,  акушерська справа, рентгенологія, лабораторна 
справа (клініка), медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Дніпровська, 17 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Рилєєва, 11 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Перша Горна, 10 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1а 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Волгодонська, 83 
Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Бикова, 15 
 Реєстраційне досьє від 11.09.2018 № 21/1109-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-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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Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Смордва, вул. Центральна,1 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Ужинець, вул. Вереснева,17 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Посників, вул. Центральна,13 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Бокійма, вул. Олексія Лищука,2а 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Острожець, вул. Каштанова,3 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Вовничі, вул. Колгоспна,10 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Пітушки, вул. Шкільна,8 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Тушебин, вул. Центральна,33 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Малі Дорогостаї, вул. Шевченка,17 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Новоселівка, вул. Набережна,7 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Владиславівка, вул. Ювілейна 9а 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Кораблище, вул. Центральна,30 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Перемилівка, вул. Центральна,65 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Хорупань, вул. Парфенюка,30 
 Реєстраційне досьє від 31.08.2018 № 3108/01-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати-1841 грн. 
код бюджетної класифікації-22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України-18 
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 

 Всього:  84 справи 

Заступник Міністра          Роман ІЛИК                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бондар В.Є. 200 08 17 


