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Іван Ілліч Мітюк (1928–2012) 

 

 

 

1 березня 2019 року 

м. Вінниця 

 



Вельмишановний (а) ________________________________________________ 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі ІІІ науково–практичної 

конференції з міжнародною участю “Сучасні досягнення ендоскопічної 

хірургії”, присвяченої 90-річчю з дня народження проф. І.І. Мітюка, що відбудеться 

1 березня 2019 року на базі готельно-розважального центру “Feride Plaza” (м. 

Вінниця, вул. Пирогова, 23-а). Конференція проводиться відповідно до Реєстру 

з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН 

України та затверджена Українським центром наукової медичної інформації та 

патентно-ліцензійної роботи. 

В рамках конференції у форматі круглого столу відбудеться запланований на 

2019 рік Симпозіум з міжнародною участю “Нові тенденції у лікуванні шлунково-

кишкових кровотеч”. 

З повагою, Оргкомітет конференції. 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
 

Місце проведення: Готельно-розважальний комплекс “Feride Plaza” 

(м. Вінниця, вул. Пирогова, 23-а). 

Реєстрація учасників конференції буде проходити в холі готелю з 8
00

 до 9
00

 

години 1 березня 2019 року. 
 

Проживання учасників конференції в готелях “Франція”, “Поділля”, 

“Добродій”, “Harvest”, “Затишок”, “Feride Plaza”. 
 

Бронювання готелю проводиться учасником конференції завчасно за 

наступними адресами: 

1. Готельно-розважальний центр “Feride Plaza” – м. Вінниця, вул. Пирогова, 23-а, 

http://feride.com.ua/hostel/, e-mail: hotel@feride.com.ua, тел. +38-0432-55-77-87. 

2. Готель “Франція” – м. Вінниця, вул. Соборна, 34, http://hotelfrance.com.ua/uk/, тел. +38-0432-

58-19-41. +38-0432-55-88-88, +38-068-055-88-88. 

3. Готель “Поділля” – м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4, http://podolye-hotel.org.ua/, 

e-mail: info@sezon.in, тел. +38-067-997-97-11, +38-095-144-79-99, +38-063-160-59-99, +38-048-

737-59-99. 

4. Готель “Добродій” – м. Вінниця, вул. Миколи Амосова, 7А, 

http://www.dobrodiy.info/ru/otel.html, тел. +38-067-430-46-21, +38-063-194-39-29. 

5. Готель “Harvest” – м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 8А, 

http://harvest-hotel.com.ua/gallery/otel/, e-mail: harwest888@mail.ru, 

тел. +38-067-433-58-88, +38-0432-55-47-78, +38-0432-55-47-80. 

6. Готельно-ресторанний комплекс “Затишок” – м. Вінниця, 

вул. Валентина Отамановського, 12, http://www.zatyshok.vinnica.ua/gotel, 

e-mail: hotel@zatyshok.vinnica.ua, тел. +38-096-277-38-38, +38-0432-56-23-83, +38-0432-56-29-

80. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Адреса оргкомітету: 21018, Україна, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, Вінницький національний 

медичний університет ім. М.І. Пирогова, Оргкомітет конференції 

Телефони: +38-067-595-44-83 – Гребенюк Дмитро Ігорович 

+38-097-998-95-25 – Радьога Ярослав Володимирович 

+38-097-992-22-97 – Ляховченко Наталія Анатоліївна 

Факс: +38-0432-67-02-03 

Електронна адреса для довідок: conferencesurg@gmail.com 
Сайт: http://endocvs.vn.ua/ (Розділ “Конференція”) 
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова: МОРОЗ Василь Максимович – ректор Вінницького національного медичного університету 

ім. М.І. Пирогова, академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, 

професор 

  

Співголова: УСЕНКО Олександр Юрійович – директор ДУ “Національний інститут хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова” НАМН України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ 

України зі спеціальності “Хірургія”, чл.-кор. Національної академії медичних наук України, 

доктор медичних наук, професор. 

  

Члени 

оргкомітету: 

ЖОВНІР Тетяна Георгіївна – головний хірург Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА. 

ВЛАСЕНКО Олег Володимирович – проректор з наукової роботи Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова, д.мед.н., професор. 

ПОГОРІЛИЙ Василь Васильович – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, д.мед.н., професор. 

ГУМІНСЬКИЙ Юрій Йосипович – проректор з навчальної роботи Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова, д.мед.н., професор. 

ПЕТРУШЕНКО Вікторія Вікторівна – завідувачка кафедри ендоскопічної та серцево-судинної 

хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, д.мед.н., професор. 

БЕРЕЗНИЦЬКИЙ Яків Соломонович – завідувач кафедри хірургії №1 ДЗ “Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України”, д.мед.н., професор. 

ВЕЛИГОЦЬКИЙ Микола Миколайович – завідувач кафедри торако-абдомінальної хірургії 

Харківської медичної академії післядипломної освіти, д.мед.н., професор. 

ДАЦЕНКО Борис Макарович – професор кафедри хірургії та проктології Харківської медичної 

академії післядипломної освіти, д.мед.н.. 

ЗАПОРОЖЧЕНКО Борис Сергійович – завідувач кафедри хірургії № 2 з курсом дитячої хірургії 

Одеського національного медичного університету, д.мед.н., професор. 

КОПЧАК Володимир Михайлович – керівник відділу хірургії підшлункової залози та 

реконструктивної хірургії жовчовивідних проток ДУ “Національний інститут хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова” НАМН України, д.мед.н., професор. 

КОТЕНКО Олег Геннадійович – керівник відділу трансплантації та хірургії печінки ДУ 

“Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова” НАМН України, д.мед.н., 

професор. 

МАТВІЙЧУК Богдан Олегович – завідувач кафедри хірургії ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор. 

МІЩЕНКО Василь Васильович – професор кафедри хірургії № 1 з післядипломною 

підготовкою Одеського національного медичного університету, д.мед.н.. 

НІКУЛЬНІКОВ Павло Іванович – керівник відділу хірургії магістральних судин ДУ 

“Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова” НАМН України, д.мед.н., 

професор. 

ПИПТЮК Олександр Володимирович – завідувач кафедри хірургії стоматологічного 

факультету ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, д.мед.н., професор. 

САВОЛЮК Сергій Іванович – завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії Національної 

медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, д.мед.н., професор. 

СМОРЖЕВСЬКИЙ Валентин Йосипович – судинний хірург відділу трансплантації та хірургії 

серця ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова” НАМН 

України, д.мед.н., професор. 

ТАММ Тамара Іванівна – завідувачка кафедри хірургії та проктології Харківської медичної 

академії післядипломної освіти, д.мед.н., професор. 

ЧЕРНУХА Лариса Михайлівна – провідний науковий співробітник відділу хірургії 

магістральних судин ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова” 

НАМН України, д.мед.н.. 

ШАПРИНСЬКИЙ Володимир Олександрович – завідувач кафедри хірургії № 1 Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, д.мед.н., професор. 

  

Відповідальні 

секретарі: 

ГРЕБЕНЮК Дмитро Ігорович – доцент кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, к.мед.н.. 

РАДЬОГА Ярослав Володимирович – доцент кафедри ендоскопічної та серцево-судинної 

хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, к.мед.н.. 

ЛЯХОВЧЕНКО Наталія Анатоліївна – асистент кафедри ендоскопічної та серцево-судинної 

хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 

  

Спонсори: ТОВ “Санофі-Авентіс Україна”, ТОВ “Такеда Україна”, ПАТ “Фармак”, “Юрія-Фарм”, “Альпен 

Фарма АГ”, “Серв’є”, Центр сучасної діагностики “Нейромед”, ПМВП “Фотоніка Плюс”, 

Медичний флебологічний Центр. 



 


