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ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я 
Наказ 

 «   16»  січня 2020 р.                                 м. Хмельницький                                       № 12/к                                                      

Про затвердження  баз  навчальної, виробничої та переддипломної  

практики студентів медичних коледжів Хмельницької області 

та слухачів відділення післядипломної освіти Хмельницького 

базового медичного коледжу 

 

          Відповідно до наказу МОЗ України № 690 від 07.12.2005 р. «Про затвердження 

Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і 

фармацевтичних навчальних закладів I- II рівнів акредитації» з метою поліпшення 

підготовки фахівців із вищою медичною освітою I- II рівнів акредитації, удосконалення 

практичних навичок студентів та реорганізацією лікувально-профілактичних закладів 

Хмельницької області 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити базами навчальної, виробничої, переддипломної практики та слухачів        

відділення післядипломної освіти Хмельницького базового медичного коледжу на 2020- 

2025 роки наступні  заклади, установи та підприємства області: 

 

ДЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна лікарня»  

Хмельницької обласної ради ; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна дитяча лікарня» 

Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний серцево-судинний 

центр»;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний медичний центр 

психічного здоров’я» Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний протипухлинний 

центр» Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний протитуберкульозний 

диспансер» Хмельницької обласної ради ; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради;   

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів 

війни» Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний 

дерматовенерологічний центр» Хмельницької обласної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний спеціалізований 

будинок дитини»;  
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Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна стоматологічна 

поліклініка»;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр служби крові» 

Хмельницької обласної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний патологоанатомічний 

центр»;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Хмельницький обласний центр громадського 

здоров’я» Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Яблунівський обласний заклад  з надання 

психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Хмельницький обласний центр профілактики і 

боротьби зі СНІДом» Хмельницької обласної ради; 

Хмельницький обласний наркологічний диспансер; 

Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України»; 

 

Комунальне некомерційне підприємство  «Хмельницька центральна районна лікарня» 

Хмельницького району;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Білогірська центральна районна лікарня» 

Білогірського району Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Віньковецька центральна районна лікарня» 

Віньковецької районної ради Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Волочиська  центральна районна лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Городоцька центральна районна лікарня» 

Городоцької районної ради Хмельницької області;   

Комунальне підприємство «Деражнянська центральна районна лікарня Хмельницької 

області»;   

Комунальне некомерційне підприємство  Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька 

центральна районна лікарня»;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Ізяславська центральна районна лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Красилівська центральна районна лікарня» 

Красилівської районної ради Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Летичівська центральна районна лікарня» 

Летичівської районної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Новоушицька центральна районна лікарня» 

Новоушицької районної ради ; 

Комунальне некомерційне підприємство  Полонської районної ради «Полонська 

центральна районна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун»;  

Комунальне некомерційне підприємство  Полонської районної ради «Консультативно-

діагностичний центр Полонської міської об’єднаної територіальної громади»;  

Комунальне  підприємство «Славутська  центральна районна лікарня ім. Ф.М.Михайлова» 

Славутської районної ради  Хмельницької області;  

Комунальне  підприємство «Старконстянтинівська центральна районна лікарня» 

Староконстянтинівської районної ради  Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Старосинявська центральна районна лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Теофіпольська центральна районна лікарня» 

Теофіпольської районної ради  Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська центральна районна лікарня» 

Шепетівської районної ради Хмельницької області;  
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Комунальне некомерційне підприємство «Ярмолинецька центральна районна лікарня» 

Ярмолинецької районної ради Хмельницької області;  

Комунальне  підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» 

Хмельницької міської ради;  

Комунальне підприємство "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради; 

Хмельницький військовий госпіталь(в\ч А2339); 

Комунальне  підприємство «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської 

ради;  

Комунальне  підприємство «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької 

міської ради;  

Комунальне  підприємство «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської 

ради;  

Комунальне  підприємство «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської 

ради; 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Білогірського району Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Віньковецький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Віньковецької районної ради Хмельницької області; 

Комунальне  підприємство «Волочиський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Городоцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Городоцької районної ради; 

Комунальне  підприємство «Деражнянський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги Хмельницької області»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславський  центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ізяславської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Красилівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Красилівської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Новоушицький центр  первинної медико-

санітарної допомоги» Новоушицької селищної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади»; 

Комунальне  підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Славутської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Староконстянтинівський  центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Староконстянтинівської районної ради  Хмельницької 

області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Старосинявський  центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Теофіпольський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Теофіпольської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Хмельницького району»;  
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Комунальне  підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський центр  

первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради  Хмельницької 

області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Ярмолинецький районний центр  первинної 

медико-санітарної допомоги» Ярмолинецької районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Чорноострівської селищної ради»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівський міський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради»; 

Комунальне  підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Волочиської 

міської ради; 

Комунальне  підприємство «Хмельницький міський центр  первинної медико-санітарної 

допомоги №1» Хмельницької міської ради; 

Комунальне  підприємство «Хмельницький міський центр  первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Сатанівської селищної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Смотрицький центр  первинної медико-

санітарної допомоги » Смотрицької селищної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Меджибізької селищної об’єднаної територіальної громади»; 

Комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Наркевицької селищної ради»; 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Хмельницького району»: 

Хмельницька  амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Гвардійська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Малиницька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Бахматовецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Богдановецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Гнатовецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Лісовогринівецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Пироговецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Розсошанська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Ружичанська лікарська амбулаторія; 

Давидковецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Олешинська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Стуфчинецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Шаровечківська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Чорноострівської селищної ради»: 

Чорноострівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Грузевицька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

ФАПи та ФП, що є структурними підрозділами визначених АЗПСМ. 

 

ДЛЯ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 
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Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької 

обласної ради;  

Кам’янець-Подільський обласний дитячий спеціалізований санаторій; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна дитяча лікарня» 

Хмельницької обласної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний 

дерматовенерологічний центр» Хмельницької обласної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний 

патологоанатомічний центр»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради; 

Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України»; 

 

Комунальне підприємство "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янець-Подільська міська лікарня» 

Кам’янець-Подільської міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр» Кам’янець-Подільської 

міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янець-Подільська центральна районна 

лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Лікувальний діагностично-консультативний 

центр» Кам’янець-Подільської міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Дитячий медичний центр» Кам’янець-

Подільської міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Віньковецька центральна районна лікарня» 

Віньковецької районної ради Хмельницької області ; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Волочиська  центральна районна лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Ізяславська центральна районна лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Красилівська центральна районна лікарня» 

Красилівської районної ради Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство «Староушицька районна лікарня №3»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Орининська районна лікарня №2»; 

Комунальне  підприємство «Старокостянтинівська центральна районна лікарня» 

Староконстянтинівської районної ради  Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Старосинявська центральна районна лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Новоушицька центральна районна лікарня» 

Новоушицької районної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська центральна районна лікарня» 

Шепетівської районної ради Хмельницької області;  

Комунальне підприємство «Деражнянська центральна районна лікарня» 

 Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька 

центральна районна лікарня». 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Віньковецький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Віньковецької районної ради Хмельницької області; 
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Комунальне  підприємство « Волочиський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги»; 

Комунальне  підприємство «Деражнянський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги Хмельницької області»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславський  центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ізяславської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Красилівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Красилівської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Камянець-Подільської міської ради; 

Комунальне  підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янець-

Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Новоушицький центр  первинної медико-

санітарної допомоги» Новоушицької селищної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Староконстянтинівський  центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Староконстянтинівської районної ради  

Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Старосинявський  центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

Комунальне  підприємство « Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський центр  

первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради  

Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»; 

Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського районну Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Смотрицький центр  первинної медико-

санітарної допомоги » Смотрицької селищної ради 

 

Комунальне  підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янець-

Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Мукша  Китайгородська  амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (на базі 

центру ПМСД); 

Оринінська  амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Староушицька  амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Жванецька  амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Рихтівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Княжпільська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Кадиївська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Довжоцька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Кам’янська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Колибаївська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Гуменецької сільської ради: 

Думанівська  амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Сахкамінська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Гуменецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Голосківська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

ФАПи та ФП, що є структурними підрозділами визначених АЗПСМ. 
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ДЛЯ ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна лікарня»  

Хмельницької обласної ради ; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна дитяча лікарня» 

Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради; 

Комунальне підприємство "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янець-Подільська центральна районна 

лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Старосинявська центральна районна лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Летичівська центральна районна лікарня» 

Летичівської районної ради;  

Комунальне  підприємство «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької 

 міської ради ; 

Комунальне некомерційне підприємство  « Хмельницька центральна районна лікарня» 

Хмельницького району ; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Білогірська центральна районна лікарня» 

Білогірського району Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Віньковецька центральна районна лікарня» 

Віньковецької районної ради Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Волочиська  центральна районна лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Городоцька центральна районна лікарня» 

Городоцької районної ради Хмельницької області;   

Комунальне некомерційне підприємство  Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька 

центральна районна лікарня»;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Ізясловська центральна районна лікарня»; 

Комунальне  підприємство «Старокостянтинівська центральна районна лікарня» 

Староконстянтинівської районної ради  Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Теофіпольська центральна районна лікарня» 

Теофіпольської районної ради  Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Красилівська центральна районна лікарня» 

Красилівської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Новоушицька центральна районна лікарня» 

Новоушицької районної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Чемеровецька центральна районна лікарня» 

Чемеровецької районної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Ярмолинецька центральна районна лікарня» 

Ярмолинецької районної ради Хмельницької області;  

Комунальне  підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янець-

Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги »; 

Комунальне некомерційне підприємство « Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Старосинявський  центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 
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Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Білогірського району Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Віньковецький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Віньковецької районної ради Хмельницької області; 

Комунальне  підприємство « Волочиський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Городоцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Городоцької районної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславський  центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ізяславської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Красилівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Красилівської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Новоушицький центр  первинної медико-

санітарної допомоги» Новоушицької селищної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Староконстянтинівський  центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Староконстянтинівської районної ради  

Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Теофіпольський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Теофіпольської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Ярмолинецький районний центр  первинної 

медико-санітарної допомоги» Ярмолинецької районної ради Хмельницької області. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Чемеровецький центр  первинної медико-

санітарної допомоги» Чемеровецької  районної ради: 

Чемеровецька  амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Кутковецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Більська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Летавська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини; 

Черчецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Гуківська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Чорнянська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Жердянська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Вільховецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Свіршковецька амбулаторія загальної практики - сімейної медиицини; 

Закупненська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Вишнівчицька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Сокиринецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Зарічанська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

ФАПи та ФП, що є структурними підрозділами визначених АЗПСМ. 

 

 
                               ДЛЯ ШЕПЕТІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна стоматологічна  

поліклініка»; 

Комунальне  підприємство «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької  

міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна лікарня»  

Хмельницької обласної ради ; 



9 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна дитяча лікарня» 

Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів 

війни» Хмельницької обласної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний протипухлинний 

центр» Хмельницької обласної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Яблунівський обласний заклад  з надання 

психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради; 

 

Комунальне підприємство "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради; 

Комунальне  підприємство «Шепетівська центральна районна лікарня» Шепетівської 

районної ради Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Хмельницька центральна районна лікарня» 

Хмельницького району ; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Віньковецька центральна районна лікарня» 

Віньковецької районної ради Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Волочиська  центральна районна лікарня»; 

Комунальне підприємство «Деражнянська центральна районна лікарня» 

 Хмельницької області;   

Комунальне некомерційне підприємство  «Старосинявська центральна районна лікарня» 

Старосинявської  районної ради  Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Красилівська центральна районна лікарня» 

Красилівської районної ради  Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Летичівська центральна районна лікарня» 

Летичівської  районної ради  Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Теофіпольська центральна районна лікарня» 

Теофіпольської районної ради  Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство  « Хмельницька центральна районна лікарня» 

Хмельницького району;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Старокостянтинівська  центральна районна 

лікарня»;  

Комунальне некомерційне підприємство  Полонської районної ради «Полонська 

центральна районна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Білогірська центральна районна лікарня» 

Білогірського району Хмельницької області  

Комунальне некомерційне підприємство  «Новоушицька центральна районна лікарня» 

Новоушицької районної ради;  

Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янець-Подільська центральна районна 

лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька 

центральна районна лікарня»; 

Комунальне некомерційне підприємство  «Ізяславська центральна районна лікарня»;  

Комунальне некомерційне підприємство  «Городоцька центральна районна лікарня» 

Городоцької районної ради Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство «Ярмолинецька центральна районна лікарня» 

Ярмолинецької районної ради Хмельницької області ; 
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Комунальне некомерційне підприємство  «Чемеровецька центральна районна лікарня» 

Чемеровецької районної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство  Полонської районної ради «Консультативно-

діагностичний центр Полонської міської об’єднаної територіальної громади»;  

Комунальне  підприємство «Славутська  центральна районна лікарня                                 

ім. Ф.М. Михайлова» Славутської районної ради  Хмельницької області;  

Комунальне некомерційне підприємство «Вузлова лікарня станції Шепетівка» 

Шепетівської районної ради Хмельницької області; 

Комунальна  організація (установа, заклад) Грицівська районна лікарня; 

Комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради «Спеціалізована 

медико-санітарна частина м. Нетішин». 

 

Комунальне  підприємство «Хмельницький міський центр  первинної медико-санітарної 

допомоги №1» Хмельницької міської ради; 

Комунальне  підприємство «Хмельницький міський центр  первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Хмельницького району»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Городоцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Городоцької районної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславський  центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ізяславської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади; 

Комунальне  підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Славутської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Староконстянтинівський  центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Староконстянтинівської районної ради  

Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівський міський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Ярмолинецький районний центр  первинної 

медико-санітарної допомоги» Ярмолинецької районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство «Старосинявський  центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Віньковецький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Віньковецької районної ради Хмельницької області; 

Комунальне  підприємство «Волочиський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги»; 

Комунальне  підприємство «Деражнянський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги Хмельницької області»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Красилівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Красилівської районної ради Хмельницької області; 

Комунальне некомерційне підприємство « Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради; 

Комунальне некомерційне підприємство «Теофіпольський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Теофіпольської районної ради Хмельницької області 

 

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради: 
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Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №1, 2,3,4,5,6,7; 

Грицівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Корчицька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Ленковецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Михайлюцька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Мокіївська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Судилківська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Хролинська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини;  

Чотирбоківська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Городищенська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Плесенська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

Сульжинська  амбулаторія загальної практики - сімейної медицини; 

ФАПи та ФП, що є структурними підрозділами визначених АЗПСМ; 

Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівський міський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради»: 

Шепетівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини. 

 

 

Аптеки комунальної і державної форм власності та фармацевтичні заклади  

м. Хмельницького, всіх міст і районів області, в т.ч.: 

Хмельницька міська аптека №1; 

Хмельницька міська комунальна аптека «Віола»; 

Хмельницька обласна фірма «Фармація»; 

"Хмельницька центральна районна аптека №78"; 

Антонінська аптека № 21 Красилівського району Хмельницької області; 

Комунальне підприємство "Центральна районна аптека №69" Ярмолинецької районної 

ради Хмельницької області; 

 Комунальне підприємство Новоушицька центральна районна аптека №20; 

Теофіпольська центральна районна аптека № 47; 

Комунальне підприємство Славутська центральна районна аптека № 9; 

Комунальне підприємство аптека "Городоцька"Аптека "ГОРОДОЦЬКА" №1 

Комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради «Спеціалізована 

медико-санітарна частина№4 м. Нетішин» (Лікарняна аптека №1"м. Нетішин); 

Кам'янець-Подільська центральна районна аптека №140; 

Комунальне підприємство Волочиської районної ради "Волочиська ЦРА №11; 

Комунальне підприємство Деражнянська центральна районна аптека №13; 

 Комунальне підприємство "Віньковецька центральна районна аптека №26"; 

Комунальне  підприємство « Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський центр  

первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради Хмельницької 

області - Аптека №1; 

Комунальне підприємство «Летичівська центральна районна аптека №14»; 

Комунальне підприємство "Дунаєвецька центральна районна аптека №19"; 

Комунальне підприємство "Чемеровецька центральна районна аптека №65"; 

 

 

2. Проводити розподіл студентів на бази практики  не пізніше, ніж за чотири місяці до 

закінчення ними навчання з метою ефективного використання багатопрофільної практики. 

 

3. Керівникам закладів, установ, підприємств, що визначені базами практики, сприяти 

створенню належних умов для забезпечення ефективної підготовки практикантів та 
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слухачів відділення післядипломної освіти (виділення окремих кімнат з відповідним 

оснащенням  для проведення практичних занять тощо) . 

 

4. Покласти загальне методичне керівництво практикою на базах, закріплених за 

коледжами, на Хмельницький базовий медичний коледж. 

 

 

 
 


