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______________ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ_____________
(найменування органу ліцензування)

____________________________МЕДИЧНА ПРАКТИКА___________________________
(вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню  (повністю  або частково))

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
___________ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 М. ВІННИЦІ»_____________

(найменування ю ридичної особи/прізвищ е, ім ’я, по батькові ф ізичної особи - підприємця)

Г г;.: ________________________ 35527334______________ _______________________
(для ю ридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для ф ізичних осіб - підприємців ідентифікаційний номер або серія, номер паспорта)

1034, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЗЕРОВА, БУДИНОК 13
(м ісцезнаходж ення ю ридичної особи/місце реєстрації ф ізичної особи - п ідприємця)

АКАЗ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 16.08.2018Р. № 1507 «ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ»
(дата та номер ріш ення про отрим ання л іцензії на провадження господарської д іяльності з м едичної практики)

__________________________________________________ Строк дії ліцензії: з 16.08.2018р.
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(адреса розміщ ення ріш ення про отримання ліцензії на порталі елекгронних сервісів органу ліцензування)

Іісце (місця) провадження медичної практики:
)34, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЗЕРОВА, БУДИНОК 13
)11, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ МОСКАЛЕНКА, БУДИНОК 42
)34, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ ГЛАДКОВА, БУДИНОК З
)34, ВПТНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА АНТОНОВА, БУДИНОК 44_________

іікарські спеціальності:
рганізація і управління  охор он ою  зд ор ов ’я, загальна практика -  сім ейна м едицина,

• і . зал у чен о  з 16.08.2018 р.куш ерство і гінекологія , ф ун к ц іон альн а д іагностика 3_____________ ____________________
'пеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: 
гстринська справа, ак уш ер сь к а с п р а в а залучено3 16 08-20,8 р- 
і кувальна сп р а в а залучено 3 1б-08-2018 р'; вилучсн0 3 12-0г2019 р'
абораторна справа (к л ін ік а) залученоз12'07,2019 р'_______________ ___________________________________

____________________________________________Дата формування витягу: 15.07.2019р.
аконом України від 26 листопада 2015 року № 835-УШ "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
іб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
іприємців та громадських формувань", положення якого спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної 
єстрації юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців з метою її приведення у відповідність до таких принципів надання адміністративних послуг, як 
щритість та прозорість, оперативність та своєчасність, раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання 
міністративних послуг, доступність та зручність для суб’єктів звернень, внесено зміни, зокрема, до Закону України від 2 березня 2015 року № 222-УПІ 
ро ліцензування видів господарської діяльності", що набули чинності 1 січня 2017 року, та встановлюють нові підходи до регулювання правовідносин у 
ері ліцензування видів господарської діяльності, а саме:
жасовується оформлення ліцензії, як документа у паперовій формі, та передбачається засвідчення факту видачі ліцензії шляхом внесення запису до 
іиного державного реєстру Еоридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та відображення відповідної інформації у виписці з 
ото реєстру, яка видається суб’єкту господарювання безоплатно’1"1';
касовується повідомлення в паперовій формі органом ліцензування здобувача ліцензії чи ліцензіата про прийняті ним рішення (зокрема, про залишення 
іви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії, анулювання ліцензії) та передбачається оприлюднення цих 
нень на порталі електронних сервісів.

сервіс буде доступний після модернізації ЄДР
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