
ЛІЦЕНЗІЯ

Найменування органу ліцензування

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Номер і дата прийняття рішення
№678 від 15 жовтня 2015 р.

Вид господарської діяльності (повністю або частково)

Медична практика

Найменування юридичної особи (її філій, інших відокремлених підрозділів)
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер платника
податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця або серія, номер та дата
видачі паспорта фізичної особи - підприємця, яка через свої релігійні
переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий
орган та має відмітку в паспорті

22825669

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи -
підприємця

м.Чернігів, вул. Красносільського, буд. 89
Посада особи органу ліцензування, яка підписала рішення про видачу
ліцензії

Заступник Міністра

рка органу ліцензування або уповноваженої
|%>соби)

Перегінець І.Б.

прізвище, ім'я, по батькові



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, Е-таіІ: тог@тог.§оу.иа,
\уеЬ:ЬПр://\т\у.тог.§оу.иа, код ЄДРПОУ 00012925

Державне підприємство
"Чернігівський експертно-технічний
центр Держпраці"

МОЗ України повідомляє, що за результатами розгляду заяви (Реєстраційне досьє від
05.10.2015 № 0510/02-М) та документів, що додані до неї, наказом МОЗ України від
15.10.2015 №678 прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики суб'єкту господарювання

Державне підприємство "Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці"

Місцезнаходження: М.Чернігів, вул. Красносільського, буд. 89
Ідентифікаційний код: 22825669

Спеціальність (-ості): організація і управління охороною здоров'я, психофізіологія
за місцем провадження діяльності
м.Чернігів, вул. Красносільського, буд. 89

Відповідно до статті 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності», за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної
заробітної плати-1378 грн.

Плата за видачу ліцензії вноситься на рахунки територіального органу Державного
казначейства (код бюджетної класифікації 22011800, символ звітності банку 896, код
відомчої ознаки-18).

Документом, що підтверджує внесення плати є копія квитанції, виданої банком,
копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція

(чек) з поштового відділення зв'язку.
Після надходження документа, що підтверджує сплату держмита, МОЗ України буде

оформлено відповідні документи та передано до Центру адміністративних послуг "Єдине
вікно" за адресою: м.Київ, вул. Ушинського, 40.

Начальник Управління ліцензування та
якості медичної допомоги ^^^ ^^Ґ^ І.І.Слонецький

Бондар В.Є.
(044) 200-08-46


