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Від _____________20___ р._№_________________                    На №                                      від _              _ 
 

 

ДУ «Вінницький обласний центр 

контролю та профілактики хвороб 

МОЗ України»  
вул. Маліновського. Б. 11, 

м. Вінниця, 21100 

vinoblses@ukr.net 
 

 

 

 Міністерство охорони здоров’я розглянуло заяву ДУ «Вінницький 

обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»                     

від 25.11.2021 № 14/62603/0/1-21 та повідомляє. 

 Відповідно до Ліцензійного реєстру МОЗ України з медичної практики 

ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ 

України» провадить діяльність з медичної практики на підставі ліцензії МОЗ 

України від 06.06.2013 серії АЕ №197011 бактеріологія, мікробіологія і 

вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, гігієна дітей та 

підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, загальна гігієна, 

лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, клінічна 

лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління охороною 

здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна) за 

адресою провадження діяльності: Вінницька обл., м. Вінниця,  вул. Малиновського, 11. 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., м. Вінниця,               

вул. 50-річчя Перемоги, 18 А, за спеціальностями: бактеріологія, мікробіологія і 

вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, гігієна дітей та 

підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, загальна гігієна, 

лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, клінічна 

лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління охороною 

здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, 

вул. Рози  Люксембург, 24,  за спеціальностями:  бактеріологія,  мікробіологія і  
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вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, гігієна дітей та 

підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, загальна гігієна, 

лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, клінічна 

лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління охороною 

здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Бершадський р-н,    

смт Бершадь, вул. Шевченка, 10, за спеціальностями: бактеріологія, 

мікробіологія і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, 

загальна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, 

клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна); 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., м. Вінниця,              

вул. Хмельницьке шосе, 90, за спеціальностями: бактеріологія, мікробіологія і 

вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, гігієна дітей та 

підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, загальна гігієна, 

лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, клінічна 

лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління охороною 

здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Гайсинський р-н,       

м. Гайсин, вул. Бакалова, 2, за спеціальностями: бактеріологія, мікробіологія і 

вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, гігієна дітей та 

підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, загальна гігієна, 

лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, клінічна 

лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління охороною 

здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Жмеринський р-н,    

м. Жмеринка, вул. Центральна, 28, за спеціальностями: бактеріологія, 

мікробіологія і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, 

загальна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища,  лабораторні  дослідження  факторів  навколишнього  середовища,  
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клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Іллінецький р-н,      

смт Іллінці, вул. Коцюбинського, 3, за спеціальностями: бактеріологія, 

мікробіологія і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, 

загальна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, 

клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Козятинський р-н,    

м. Козятин, провулок Лікарняний, 11, за спеціальностями: бактеріологія, 

мікробіологія і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, 

загальна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, 

клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Калинівський р-н,  

смт Калинівка, вул. Чкалова, 2, за спеціальностями: бактеріологія, 

мікробіологія і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, 

загальна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, 

клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Крижопільський р-н, 

смт Крижопіль, вул. К. Маркса, 118, за спеціальностями: бактеріологія, 

мікробіологія і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, 

загальна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, 

клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Могилів-Подільський 

р-н, м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 56, за  спеціальностями:  бактеріологія, 
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мікробіологія і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, 

загальна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, 

клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Немирівський р-н,     

м. Немирів, вул. І. Франка, 32, за спеціальностями: бактеріологія, мікробіологія 

і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, гігієна дітей 

та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, загальна 

гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, 

клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Тростянецький р-н, 

смт Тростянець, вул. ХХ Партз'їзду, 40, за спеціальностями: бактеріологія, 

мікробіологія і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, 

загальна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, 

клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Тульчинський р-н,    

м. Тульчин, вул. Леніна, 112, за спеціальностями: бактеріологія, мікробіологія і 

вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, гігієна дітей та 

підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, загальна гігієна, 

лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, 

лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, клінічна 

лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління охороною 

здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Хмільницький р-н,    

м. Хмільник, вул. Котовського, 7, за спеціальностями: бактеріологія, 

мікробіологія і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, 

загальна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища,  лабораторні  дослідження  факторів   навколишнього  середовища,  
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клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

За місцем провадження діяльності: Вінницька обл., Шаргородський р-н, 

смт Шаргород, вул. Святомиколаївська, 94, за спеціальностями: бактеріологія, 

мікробіологія і вірусологія, епідеміологія, паразитологія, дезінфекційна справа, 

гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, комунальна гігієна, 

загальна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього 

середовища, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, 

клінічна лабораторна діагностика, радіаційна гігієна, організація і управління 

охороною здоров'я та за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 

освітою: санологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна). 

 

 

 

 

В.о. Директора Департаменту контролю  

якості надання медичної допомоги                                    Оксана САДОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сінєнко 253-69-36 
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