
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наказ Міністерства 
 охорони здоров'я  України 
 04.04.2019  № 726 
 
 Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято 
 рішення про отримання ліцензії на провадження господарської 
 діяльності з медичної практики 
 
 1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 
ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. Степана 
Бандери, буд. 1 
Ідентифікаційний код:   02000105 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія, 
неонатологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, неврологія, хірургія, 
отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, наркологія, клінічна лабораторна діагностика, 
медицина невідкладних станів, судинна хірургія, фізіотерапія, фтизіатрія, рентгенологія, 
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика, 
онкологія, ортопедія і травматологія, анестезіологія, ендоскопія, ендокринологія, 
інфекційні хвороби, кардіологія, ревматологія, дитяча отоларингологія, дитяча неврологія, 
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, дитяча анестезіологія, дитячі інфекційні 
хвороби, патологічна анатомія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),  
акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична 
статистика, рентгенологія 
за місцем провадження діяльності 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. Княгині Ольги, буд.20 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. Степана Бандери, буд.1 
 Реєстраційне досьє від 25.03.2019 № 01/2503-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 

 2 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
КЛІНІЧНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Олеся Гончара, буд. 12 
Ідентифікаційний код:   02008968 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, клінічна 
лабораторна діагностика, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа (клініка), 
медична статистика 
 
 



28 

 

 

 67 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"НАРОДИЦЬКА ЛІКАРНЯ" НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Місцезнаходження: Житомирська обл., Народицький р-н, смт Народичі,                             
вул. Замкова, буд. 115 
Ідентифікаційний код:   42739284 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, 
ендокринологія, інфекційні хвороби, наркологія, неврологія, отоларингологія, 
офтальмологія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична 
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, клінічна лабораторна 
діагностика, бактеріологія, хірургія, анестезіологія; за спеціальністю молодшого 
спеціаліста з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), рентгенологія,  сестринська 
справа,  акушерська справа, стоматологія, медична статистика 
за місцем провадження діяльності 
Житомирська обл., Народицький р-н, смт Народичі, вул. Замкова, буд. 115 
 Реєстраційне досьє від 27.03.2019 № 2703/05-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 

 68 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
САНАТОРІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО 
АПАРАТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Садова, буд. 26 
Ідентифікаційний код:   01204408 
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за 
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча ортопедія і 
травматологія, рентгенологія, фізіотерапія, ультразвукова діагностика, лікувальна 
фізкультура, дитяча отоларингологія, клінічна лабораторна діагностика, функціональна 
діагностика, педіатрія, дієтологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною 
освітою:  сестринська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), медична 
статистика 
за місцем провадження діяльності 
м.Полтава, вул. Садова, буд. 26 
 Реєстраційне досьє від 27.03.2019 № 2703/06-М 
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії: 
сума до сплати - 1921 грн. 
код бюджетної класифікації - 22011800 
код відомчої ознаки МОЗ України - 18 
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» 
банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки 
територіальних органів Державного казначейства) 
 
 
 
 
 


