
 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА   2017 р. 

В. Багачанський район                                            код 05345 

Назва господарства  

БілоцерківськаДЛВМ с. Білоцерківка епізотолог (житло) 

Райодивонівська ДЛВМс. Радивонівка  завідуючий (житло) 

ТОВ "Білагро"                        

 с. Краснгорівка, тел. 9-13-39 
ветлікар 1чол.. (житло) 

ПАФ «Україна»  
головний лікар (житло) 

фельдшер. (житло) 

Глобинський район                                                  код 05365 
Назва господарства  

РДЛВМ м. Глобино вул. Леніна,185 

тел. 2-13-73 

директор  

(житлом не забезпечує) 

Гадяцький район                                                      код 05354 
Назва господарства  

РДЛВ  

 м. Гадяч вул. Гагаріна,80 тел. 2-26-05 

провідний лікар  

фельдшер ветмедицини  

(житлом не забезпечує) 

РДЛВ  

 м. Гадяч вул. Гагаріна,80 тел. 2-24-10 
 

ПрАТ «Бурякогосподарство» 

 с. Мартинівка тел. 2-37-47, 3-40-00 

фельдшер 1 чол. 

(житлом забезпечує) 

СТОВ «Мрія» 

с. Плішевець тел. 2-38-51, 5-44-36 

фельдшер ветмедицини  

(житлом не забезпечує) 

СТОВ ім. Духова  

с. Веприк тел.5-93-43; 5-93-44 

лікар ветеринарної медицини  

(житлом не забезпечує) 

СПОП «Нива» 

с. Красна Лука тел. 2-37-93,5-73-45 

вет лікар  

 (житлом не забезпечує) 

ТОВ Агрофірма «ім. Довженка» ВП «Шевченка» 

с. Лютенька  
фельдшер гуртожиток) 

ПрАТ «Райз-Максимко» 

 с. Сватки тел. 5-56-35 
лікар ветеринарної медицини  

ДП «Діола»  лікар ветеринарної медицини 

Гребінківський район                                              код 05359 

Назва господарства  

Гребінківська райдержлабораторія  

м. Гребінка вул. Жовтнева,11 тел. 9-15-70;9-37-94 

провідний лікар ветмедицини-хімік 

 (житлом не забезпечує) 

 

Диканський район                                                    код 05351 

Назва господарства  

Диканська районна державна  лікарня 

ветмедицини  м. Диканька вул. Садова,22  

тел. 9-10-21;9-73-53 

завідуючий ДЛВСЕ  

(житлом не забезпечує) 

лікар епізотолог 1 чол.  

лікар хімік-токсиколог  

Диканське УВМ смт. Диканька  

 вул. Садова,22  тел. 9-73-70,9-57-23 

заступник начальника  

(житлом не забезпечує) 

Зінківський район                                                   код 05353 

Назва господарства  

ТОВ  Агрофірма «ім. Довженка» 

ВП«Агро-Маяк» с. Човно-Федорівка тел. 9-86-43 

Коростиленко Олексій Якович 

начальник комплексу 

 (гуртожиток) 

 
 



Карлівський район                                                  код 05346 

Назва господарства  

Варварівська ДЛДВМ с. Варварівка  

тел. 2-49-77;9-32-24 

санітар ветмедицини  

(житлом не забезпечує) 

Федорівська ДЛДВМ с. Федорівка 

 

фельдшер ветмедицини 

(житлом не забезпечують) 

Районна ДЛВМ м. Карлівка пров. Котовського, 1 

тел.2-17-05 

лікар ветмедицини  

лікар епізотолог  

(житлом не забезпечують) 

Районна державна лабораторія ВМ 

м. Карлівка пров. Котовського, 1 

 тел.2-39-95 

лаборант хімікотоксик  

лаборант баканалізу  

лікар бактеріолог   

(житлом не забезпечують) 
 

Кобеляцький район                                                 код 05343 

Назва господарства  

РДЛВ М(лабораторія) 

 м. Кобеляки вул. Пушкіна,28 тел..  3-12-87 

лікар іхтіопатолог  

(житлом не забезпечує) 

РДЛВМ м. Кобеляки вул. Пушкіна,3 тел. 3-16-52 

завідуючий відділом не заразних хвороб  

завідувач аптекою  

лікар ветмедицини. 

(житлом не забезпечує) 

Орлицька РДЛВМ 

 м. Кобеляки вул. Пушкіна,3 тел.  3-16-52 

завідувач  

(житлом не забезпечує) 

Озерська РДЛВМ 

 м. Кобеляки вул. Пушкіна,3 тел.  3-16-52 

завідувач  

(житлом не забезпечує) 

Білицька РДЛВМ 

 м. Кобеляки вул. Пушкіна,3 тел.  3-16-52 

завідувач  

(житлом не забезпечує) 
 

Котелевський район                                            код 05350 

Назва господарства  

Районна ДЛВМ 

 смт. Котельва вул. Жовтнева,255тел.  9-19-72 

лікар ветеринарної медицини  

дезінфектор  

(житлом не забезпечує) 
  

Лохвицький район                                                  код 05356 

Назва господарства  

УВМ м. Лохвиця вул. Ватутіна,108  

тел.3-16-56  

головний спеціаліст 

 лікар ветмедицини  

 (житлом не забезпечує) 

Лубенський район                                                 код05361 

Управління ВМ 

м. Лубни вул. Горького, 11 тел. 7-37-38 

головний спеціаліст  

ветлікар  

(житлом не забезпечує) 

Машівський район                                               код  05364 

Назва господарства  

РДЛВМ (лікарня) 

 смт. Машівка  вул. Остапенка,3 тел.9-13-68  

офіційний лікар  

(житлом не забезпечує) 

УВМ  

смт. Машівка вул. Остапенка,3 тел.9-17-92 

заступник начальника управління  

(житлом не забезпечує) 

РДЛВМ (лабораторія) 

 смт. Машівка  вул. Остапенка,3 тел.9-23-83 

провідний ветлікар 0,5 ст.  

лікар ветсанексперт 0,5 ст.  

(житлом не забезпечує) 



Миргородський район                                      код  05355 
                             Назва господарства 

Районна ДЛВМ 

м. Миргород вул. Сорочинська,164 тел 4-40-79 

фельдшер ветмедицини  

(житлом не забезпечують) 
 

Пирятинський район                                         код 05358 

Назва господарства  

Пирятинське УВМ  

 м. Пирятин  

лікар ветмедицини І кат. 

згідно штатного розпису 

(житлом не забезпечує) 

ПСП «Степ» с. Теплівка тел. 3-33-04 
лікар ветмедицини згідно штатного розпису 

(житлом не забезпечує) 

ВАТ «Велика Круча»    с Велика Круча,   

тел.  6-83-23    

лікар ветмедицини згідно штатного розпису 

(житлом не забезпечує) 

ПСП «Першотравневе» с. Першотравневе  

моб.050 2278780 

лікар ветмедицини згідно штатного розпису 

(житлом не забезпечує) 

 

Решетилівський район                                код 05363  

Назва господарства  

УВМ смт. Решетилівка 

 вул. Червонопартизанська,3 тел 2-13-94 

провідний лікар 

(згідно штатного розпису) 

(житлом не забезпечує) 

РДЛВМ смт. Решетилівка Каленківська 

дільнича ветлікарня 

вул. Червонопартизанська,3 тел 2-13-94 

провідний лікар ветмедицини-епізоотолог  

(згідно штатного розпису) 

(житлом не забезпечує) 

РДЛВМ смт. Решетилівка 

вул. Червонопартизанська,3 тел 2-13-94 

провідний лікар ветмедицини-епізоотолог  

провідний лікар ветмедицини 

(згідно штатного розпису) 

(житлом не забезпечує) 

  

Семенівський район                                            код 05341  

Назва господарства  

РДЛВМ Горошинська дільнича лікарня 

смт. Семенівка вул. Чапаєва,178 тел. 9-18-22 

лікар ветмедицини-епізоотолог  

(житлом не забезпечує) 

Хорольський район                                             код 05362 

Назва господарства  

СВК «Багачанський  

с. Покрово-Багачка тел. 9-44-43 

ветлікар 1 чол.  

(житлом забезпечує) 

СВК «Перемога»  

с. Клепачі тел. 3-25-56          
ветлікар (житло) 

Чорнухинський район                               код 05340 

Назва господарства  

Чорнухинська РДЛВМ (лікарня)  

смт. Чорнухи вул. Комсомольська,53тел. 5-20-46 

Начальник, зав.аптекою, завідуючий ДЛВМ  

провідний лікар-епізотолог. 

провідний лікар серолог , лаборант ДЛВМ  

(житлом не забезпечує) 

Чорнухинська РДЛВМ (лабораторія)  

смт. Чорнухи вул. Комсомольська,53тел. 5-20-65 

зав. лабораторією ВСЕ на ринку лікар 

ветмедицини  

лаборант І категорії ВСЕ на ринку 

 (житлом не забезпечує) 



Чутівський район                                  код 05347 

Назва господарства  

РДЛВМ (лабораторія) 

 смт. Чутово вул. Леніна,73  тел. 9-11-49 

    лікар ветмедицини  

(житлом не забезпечує) 

Шишацький  район                                код 05352 

Назва господарства  

РДЛВМ (лікарня) смт. Шишаки вул. К.Тутки,64 

тел. 9-15-72 

 лікар ветмедицини  

лаборант 

 (житлом не забезпечує) 

ПП “Агроекологія” с. Михайлики   

тел. 0669932571 Лега Юлія Дмитрівна 
ветлікар 

ТОВ АФ  ім. Довженка  

ВП «Золота Гора» с. Яреськи 
ветлікар.(гуртожиток) 

СТОВ «Воскобійники» с. Воскобійники 

тел. 0504004200 Іваненко Віктор Борисович 

ветлікар 

(житло гарантоване) 

ТОВ «Вікторія Агроекспо»  

с. Ковердина Балка тел. 

ветлікар  

(гуртожиток) 

ТОВ АФ «Яреськи» с. Яреськи 
ст. лікар виробничого підрозділу  

(гуртожиток) 

  
 

м. Полтава                                            код 0532 

Назва господарства  

УВМ м. Полтава вул. Узвізська,7 
ветеринарний лікар4 чол.  

(житлом не забезпечує) 

Міська ДЛВМ м. Полтава вул. Південна,4 

тел. 52-55-16 

ветеринарний лікар 6 чол.  

(житлом не забезпечує) 

м. Комсомольськ                                  код 05348 

Назва господарства  

Комсомольська лабораторії ветмедицини 

 м. Комсомольськ тел. 2-20-14 

 лаборант лабораторії ветсанітарної 

експертизи  

(житлом не забезпечує) 
 

 

м. Полтава                                                 код 0532 

Назва господарства  

Головне управління ветмелицини в Полтавській обл. 

м. Полтава 

ветлікарі 

згідно штатного розпису 

ПраТ»Полтавазооветпромпостач» 

м. Полтава 095 3495279 

Ветлікарі, провізори 

згідно штатного розпису 

ТОВ «Бурат-Агро»  

 м. Полтава вул. Бірюзова, 43а   

0674314131 Коваль Наталія 

ветлікар 

згідно штатного розпису 

Полтавський міський центр зайнятості 

м. Полтава вул. Леніна,91 

тел.57-19-48 Бєльга Надія Олексіївна 

фахівець з питань зайнятості 

згідно штатного розпису 

GATestLab 

Гаврилей Наталія Василівна 0632687741 

E-mail: nataliiagavrilei@gatsestlab.com 

 

тестувальник програмного забезпечення 

контент-менеджер 

стажер-автоматизатор 

технічний письменник 
 



м. Київ                                                             код 044 

Назва господарства  

ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 

м. Київ вул. А. Заболотного, 158  

тел. 095 281-88-17Тименко Сергій Володимирович 

ветлікар 

згідно штатного розпису 

ТОВ фірма «Астарта-Київ»  

м. Київ м. Глобине 0951752721; 0503835217 

www.Astahna@ukr.net  E-mail: kom160972@yandex.ru 

ветлікар 

згідно штатного розпису 

UkrLandFarming PLC 

 м. Київ  пр.-т. Перемоги,121-в тел.. 067 2146329 

www.ulf.com.ua E-mail: barkhudarovak@ulf.com.ua 

ветлікар 

згідно штатного розпису 

 

http://www.Astahna@ukr.net/
http://www.ulf.com.ua/
http://www.ulf.com.ua/

