
ВИТЯГ З ПОРТАЛУ ЕЛЕКТРОННИХ  
СЕРВІСІВ ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ*

_______ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВТІ УКРАЇНИ
(найменування органу ліцензування)

______ ________ МЕДИЧНА ПРАКТИКА___________________________
(вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (повністю або частково))

Комунальне некомерційне підприємство 
______ «Томашпільська центральна районна лікарня»_

(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

__________________  _ _ _ _  36331552________________________
(для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців ідентифікаційний номер або серія, номер паспорта)

24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Тоїчашпіль, вул. Ігоря Гаврилкжа, буд. 133
(місцезнаходження юридичної особи/місце реєстрації фізичної особи - підприємця)

Н А К А З  МОЗ У К Р А Ї Н И  В ІД 25.1 0.201 8 І>. №  1 939 «П РО Л І Ц Е Н З У В А Н Н Я  М Е Д И Ч Н О Ї  П Р А К Т И К И »
(дата та номер рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики)

___ ___________  _____________ Строк дії ліцензії: з 25.10.2018 р.

http://moz.sov■ / /  а/up І о a ds/ck edit о r/Л  і це і піїт и її peccmp/nz к> 2018-І 0-25.pdf (наказ) 
http://moz.sov-ua/uploads/ckeditor/Ліцензійний реєстр/ip уу 2018-10-25.pdf (перелік)

(адреса розміщення рішення про отримання ліцензії на порталі електронних сервісів органу ліцензування)

Місце (місця) провадження медичної практики:

24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Ігоря Гаврилюка, буд. 133 
24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Ігоря Гаврилюка, буд. 27

Лікарські спеціальності:
акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, дитяча 

стоматологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика, 
медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія, організація і управління охороною здоров'я, 
ортопедія і травматологія, ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, 
педіатрія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, 
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, урологія 

Спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа 

(клініка), медична станіистика, рентгенологія, сестринська справа (операційна)______

_________ _________________________ Дата формування витягу: 01.11.2018 р.
^Законом України від 26 листопада 2015 року №  835-V111 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підпрік мців іа громадських формувань", положення якого спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної 
ре( сі рації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з метою її приведення у відповідність до таких принципів надання адміністративних послуг, як 
відкритість та прозорість, оперативність та своєчасність, раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання 
адміністративних послуг, доступність та зручність для суб’єктів звернень, внесено зміни, зокрема, до Закону України від 2 березня 2015 року № 222-VIII 
"Про ліцензування видів господарської діяльності", що набули чинності І січня 2017 року, та встановлюють нові підходи до регулювання правовідносин у 
сфері ліцензування видів господарської діяльності, а саме:
• скасовується оформлення ліцензії, як документа у паперовій формі, та передбачається засвідчення факту видачі ліцензії шляхом внесення запису до 
( дипого державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та відображення відповідної інформації у виписці з 
цього реєстру, яка видається суб'єкту господарювання безоплатно**;
• скасовується повідомлення в паперовій формі органом ліцензування здобувана ліцензії чи ліцензіата про прийняті ним рішення (зокрема, про залишення 
заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії, анулювання ліцензії) та передбачається оприлюднення цих 
рішень на порталі електронних сервісів.

сервіс буде доступний після модернізації СДР

http://moz.sov%e2%96%a0_//_%d0%b0/up_%d0%86_%d0%be_a_ds/ck_edit_%d0%be_r/%d0%9b_%d1%96_%d1%86%d0%b5_%d1%96_%d0%bf%d1%96%d1%97%d1%82_%d0%b8_%d1%97%d1%97_peccmp/nz_%d0%ba%3e_2018-%d0%86_0-25.pdf
http://moz.sov-ua/uploads/ckeditor/%d0%9b%d1%96%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80/ip_%d1%83%d1%83_2018-10-25.pdf



