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N4icrte (мiсrця) провадження медичноТ практики:
2l{l2?, t]IIlIIицькА оБJIлсть, мlс,г() вtн}lиця, вуJIиця стднIслдвського, Будинок збll022, t}lнIlицькА oБJlAcTb,lvllc1,() вlнllицrl, вуJIиця с. зулIнськоI.о, Будинок 372l0з2, вIrIницькА oБJlACTIr, MICTO вIнницrI, вулиця киiвськд, Будинок б8
l l009, вIнницькА оБлАсть, lv[lcTo вlнниця, вулиця зАмостяйськд, Будинок 18ll0-ц%дIцЦЦццЦд-qЕд{qIь!!_Igт_о*Еlцtlц!L4,Е_у*4_ццд_сдццЕц"ц4,дIдцц9ýзt___

] l l'KapcbKi сttецiальностi:
*р t,zt tl iза Цiя i управ.iliн ttя охоро lto lo зllоро в' я,
rlедiат,рiяо терапiя, aKymepcl,1lo i гiнекологiяо

загальна практика * сiмейна Mellиtlll!lil,
ул ьтразвукова дiагltостика, функцiоll a;l ь tt а

1ia гностика, рептгенологiя
[_'tlецiалыIостi молодших спецiалiстiв з медичною освiiою:
сес,гринська справа, лiкувальна справа, акушерська справа, рентrенологiя, меличllа
сl,атистика

мyвання витя Ц7.Q9.ащýд,
k]]aKoltoM УкраТнИ вiд 2б листОпада 2015 року JФ sзs-vlll "Про внесеНня змiН до Закоrry УкраТни "Прtl державну рссстрацirtlr,,-il{h,tНИХ осiб та фiзичних осiб - пiдприсмцiв" та деяких iнших законодавчих акгiв УкраiЪи щодо децен.rра;riзацii'Iоt]новаженЬ з державноТ ресстраuiТ юридичних осiб, фiзичних сlсiб - пiдприемцiв та громадських формувань'', полохtеtl'яlкого спряI\,tОванi на реформуваНня сис1,емИ наданнЯ адмirriстраr,Иr""* по"лу. у сферi дЪржавноi р"aarрчцii lори.tlичнrrх ociilга фiзичних осiб * пiдприемцiв з меl,ою ii приведення у вiдповЙнiсть до,uки* прйпципiв надання адмiнiстративнI,tх l-,осJIуг)lK вiдкри,гiсть т,а прозорiсть, оIIеративнiсть та 

"ro.ro",rlarr, рацiона;tьна мiнiмiзацiя кiлькостi докрлентiв Та Процсll\/1_1tlrlх ;tiir.r(() t]l,tмагаються для отримання адмiнiстративних послуг, досryпнiсть та зручнiсть длrr суб'скriв звернень! внесено змiн1,1,t()t(peМa, до ЗаконУ УкраiнИ вiд 2 березНя 2015 року J\л 222-vI]I "Про лiцензування urдiu.о.полфькоi дiялыttlt:з,i'', ulcltабулlFlиннОстi l сiчня 2017 року, та встановлюють HoBi пiдходи до регулювання правовiдносин у сферi лiцензування видiв,осподарськоi 
дiяльностi, а саме:

, скасовуеться оформлення ,пiцензii, як документа у паперовiй формi, та передбача€ться засвичення факту ви/lа.ti лiцензiiuJlяхом внесення запису до единого державного реестру юридичних осiб, фiзкчних осiб - пiдприемцiв'та rромад.ьrtrх
рормувань та вiдображення виповiднот iнформuчii у "й""цi . ц"о.о реестру, яка видаеться суб'екгу госIlодарюваll}lrliезоплатно**;
, скасовусться повiдомлеIlня в паперовiй формi органом лiцензування здобувача лiцензii чи лiцензiата про приiitrяr.i ttим,",;еttliя (зокрема, про з,цишення заяви про оrриruпня лiцеtлзii беЪ розгляду, "iд"о"" у видачi лiцензiТ чи про видачу лiцензii,tlrУлюВаl{ня лiцензiТ) та перелбачаеться оприлlодненtlя цих pitлeHb на порталi ar"*тpo"n"* cepBiciB.
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