
місто Київ 

№ 

з/п 
Назва закладу Спеціальність в інтернатурі 

1 
КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги»  

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

2 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» 
Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

3 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» 
Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

4 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»  
Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

5 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8» 
Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

6 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12» 
Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

7 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»  Внутрішні хвороби 

8 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8»   Внутрішні хвороби 

9  КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6»  Внутрішні хвороби 

10  КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4»  Внутрішні хвороби 

11 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 5» Внутрішні хвороби 

12  КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12» Внутрішні хвороби 

13 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 11» Внутрішні хвороби 

14 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» Внутрішні хвороби 

15 
КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» 
Внутрішні хвороби 

16 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8»   Хірургія 

17 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6»  Хірургія 

18 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»  Хірургія 

19 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» Хірургія 

20 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 5» Хірургія 

21 
КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» 
Хірургія 

22 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» Хірургія 

23 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12» Хірургія 

24 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8»   Неврологія 

25 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»  Неврологія 

26 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» Неврологія 

27 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 11» Неврологія 

28 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8»   Ортопедія і травматологія 

29 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»  Ортопедія і травматологія 

30 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 7»  Ортопедія і травматологія 

31 
КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» 
Ортопедія і травматологія 

32 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12» Ортопедія і травматологія 

33 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»  Офтальмологія 

34 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» Офтальмологія 

35 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1» Отоларингологія 

36 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» Отоларингологія 

37 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»  Радіологія 
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38 
КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» 
Радіологія 

39 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» Радіологія 

40 КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» Радіологія 

41 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»  Патологічна анатомія 

42 
КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» 
Патологічна анатомія 

43 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 5»  Патологічна анатомія 

44 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4»  Інфекційні хвороби 

45 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 5»  Інфекційні хвороби 

46 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» Інфекційні хвороби 

47 КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ»» Психіатрія 

48 КНП «Київська міська психоневрологічна лікарня № 2» Психіатрія 

49 КНП «Центр спортивної медицини міста Києва»  
Фізична та реабілітаційна 

медицина 

50 
Київський міський центр репродуктивної та 

перинатальної медицини 
Акушерство та гінекологія 

51 КНП «Київська міський пологовий будинок № 5» Акушерство та гінекологія 

52 КНП «Київська міський пологовий будинок № 2» Акушерство та гінекологія 

53 КНП «Перинатальний центр      м. Києва» Акушерство та гінекологія 

54 
КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф міста Києва» 
Медицина невідкладних станів 

55  КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2» Дитяча хірургія 

56 КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1» Педіатрія 

57 КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2»  Педіатрія 

58  КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 3» Педіатрія 

59  КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 4» Педіатрія 

60  КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 5» Педіатрія 

61  КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 7» Педіатрія 

62  КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 9» Педіатрія 

63 
КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 1» Голосіївського району       м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

64 
КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 2 Дарницького району                 м. Києва»   

Загальна практика-сімейна 

медицина 

65 
КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 1» Деснянського району         м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

66 
КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги  № 3» Деснянського району  м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

67 
КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 1 Дніпровського району         м. Києва»  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

68 
КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги  № 2 Дніпровського району м. Києва»  

Загальна практика-сімейна 

медицина 
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69 

КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги  «Русанівка»   Дніпровського району м. 

Києва»   

Загальна практика-сімейна 

медицина 

70 
 КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 1» Оболонського району        м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

71 
 КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 2» Оболонського району        м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

72 
 КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги» Печерського району м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

73 
 КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 2» Подольського району        м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

74 
 КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 2» Святошинського району        м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

75 
КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 3» Святошинського району        м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

76 
КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 1» Солом’янського району         м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

77 
КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги   № 2» Солом’янського району        м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

78 
КНП «Центр первинної медико-санітарної медичної 

допомоги  № 2» Шевченківського району        м. Києва  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

79 Медичний центр «Одонтомед» м. Київ Стоматологія 

 

Київська область 

№ 

з/п 
Назва закладу Спеціальність в інтернатурі 

1 
КНП Київської обласної ради «Київська обласна дитяча 

лікарня № 2» 

педіатрія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

лабораторна діагностика, 

вірусологія, мікробіологія 

фізична та реабілітаційна 

медицина 

ортопедія і травматологія 

2 
КНП Київської обласної ради "Київська обласна дитяча 

лікарня " 

дитяча хірургія 

педіатрія 

3 
КНП Київської обласної ради "Київська обласна клінічна 

лікарня" 

офтальмологія 

радіологія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

хірургія 

4 
КНП Київської обласної ради "Київський обласний 

перинатальний центр" 

акушерство та гінекологія 

педіатрія 
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5 
КНП Кагарлицької міської ради «Кагарлицька 

багатопрофільна лікарня» 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

радіологія 

медицина невідкладних станів 

6 
КНП "Васильківська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування" Васильківської міської ради 

загальна практика-сімейна 

медицина 

епідеміологія 

медицина невідкладних станів 

неврологія 

дитяча хірургія 

7 
КНП "Тетіївська центральна лікарня" Тетіївської міської 

ради 

медична психіологія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

ортопедія і травматологія 

неврологія 

8 
КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської 

ради" 
внутрішні хвороби 

9 
КНП Рокитнянської селищної ради Білоцерківського 

району "Рокитнянська багатопрофільна лікарня" 
епідеміологія 

10 
КНП Білоцерківської міської ради "Білоцерківське 

міське патологоанатомічне бюро" 
патологічна анатомія 

11 
КНП "Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської 

ради" 

загальна практика-сімейна 

медицина 

педіатрія 

12 

КНП "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" 

територіальних громад Броварського району Київської 

області 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

внутрішні хвороби 

педіатрія 

офтальмологія 

ортопедія і травматологія 

акушерство та гінекологія 

13 
КНП "Вишгородська центральна районна лікарня" 

Вишгородської міської ради 

педіатрія 

анестезіологія 

ортопедія і травматологія 

акушерство та гінекологія 

хірургія 

педіатрія 

внутрішні хвороби 

14 КНП "Сквирська центральна міська лікарня" 

педіатрія 

хірургія 

отоларингологія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

радіологія 

15 
КНП "Макарівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради 
медицина невідкладних станів 
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16 
КНП Поліської селищної ради "Поліська центральна 

лікаря" 
педіатрія 

17 
КНП Богуславської міської ради "Богуславська 

центральна лікарня" 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

ортопедія і травматологія 

отоларингологія 

патологічна анатомія 

фізична та реабілітаційна 

медицина 

педіатрія 

внутрішні хвороби 

офтальмологія 

лабораторна діагностика, 

вірусологія, мікробіологія 

18 
КНП "Ставищенська лікарня" Ставищенської селищної 

ради Білоцерківського району 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

внутрішні хвороби 

патологічна анатомія 

хірургія 

педіатрія 

19 
КНП "Славуцька міська лікарня" Славуцької міської 

ради 

акушерство та гінекологія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

епідеміологія 

інфекційні хвороби 

патологічна анатомія 

фізична та реабілітаційна 

медицина 

20 
КНП Фастівської міської ради "Фастівська 

багатопрофільна лікарня інтерсивного лікування" 

ортопедія та травматологія 

неврологія 

педіатрія 

внутрішні хвороби  

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

акушерство та гінекологія 

хірургія 

стоматологія 

21 
КНП Обухівської міської ради "Обухівська 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" 
педіатрія 

22 
КНП Яготинської міської ради "Яготинська центральна 

міська лікарня" 

радіологія 

інфекційні хвороби 

23 
КНП Миронівської міської ради "Миронівська опорна 

багатопрофільна лікарня" 

хірургія 

акушерство та гінекологія 

внутрішні хвороби 

епідеміологія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

інфекційні хвороби 
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радіологія 

24 
КНП Київської обласної ради "Обласне психіатрично-

наркологічне медичне об'єднання 
психіатрія 

25 
КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування" 

внутрішні хвороби 

інфекційні хвороби 

патологічна анатомія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

26 
КНП Іванківської селищної ради "Іванківська центральна 

районна лікарня" 
внутрішні хвороби 

27 КНП Володарської селищної ради "Володарська лікарня" внутрішні хвороби 

28 
КНП Білоцерківської міської ради "Білоцерківська 

міська лікарня №2" 

медицина невідкладних станів 

неврологія 

радіологія 

ортопедія та травматологія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

урологія 

хірургія 

Внутрішні хвороби 

29 
КНП Богуславської міської ради "Богуславський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" 

загальна практика-сімейна 

медицина 

30 
КНП "Бучанський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" 

загальна практика-сімейна 

медицина 

31 КНП БМР “Білоцерківська міська лікарня №3” дерматоверенологія 

32 

КНП "Переяславський центр первинної медико-

санітарної допомоги" Переяславської міської ради та 

Циблівської сільської ради 

загальна практика-сімейна 

медицина 

33 
КНП Яготинської міської ради "Яготинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" 

загальна практика-сімейна 

медицина 

34 

Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне 

підприємство "Тетіївський центр первинної медико-

санітарної допомоги" Тетіївської міської ради 

загальна практика-сімейна 

медицина 

35 
КНП Бородянської селищної ради "Бородянський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" 

загальна практика-сімейна 

медицина 

36 КНП Броварської міської ради Броварського району педіатрія 
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Київської області "Броварський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги" 

37 
КНП "Іванківський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" 

загальна практика-сімейна 

медицина 

38 
КНП Миронівської міської ради "Миронівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" 

загальна практика-сімейна 

медицина 

39 
КНП "Василькіський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Київської області 

загальна практика-сімейна 

медицина 

40 
КНП "Медичний центр Борщагівської сільської ради" 

Бучанського району Київської області 

загальна практика-сімейна 

медицина 

41 КНП БМР “Білоцерківський пологовий будинок” акушерство і гінекологія 

42 
КНП “ЦПМСД” Білогородської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

43 

Комунальне некомерційне підприємство "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Ставищенської 

селищної ради Білоцерківського району Київської області 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

44 
КЗ Київської обласної ради «Обласна стоматологічна 

поліклініка» 
стоматологія 

45 

Комунальне некомерційне підприємство “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Баришівської 

селищної ради Київської області 

Загальна практика-сімейна 

медицини 

Педіатрія 

46 

КНП "Ірпінський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги" Ірпінської міської ради Київської 

області 

Загальна практика-сімейна 

медицини 

47 
КНП Київської обласної ради “Київський обласний 

шкірно-венерологічний диспансер” 
Дерматовенерологія 

48 КНПБМР “Броварська стоматологічна поліклініка” Стоматологія 

49 КНП Української міської ради “ЦПМСД 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

50 КНП БМР “Білоцерківська міська лікарня № 1”⃰ 

лабораторна діагностика, 

вірусологія, мікробіологія 

анестезіологія   

внутрішні хвороби 

радіологія 

51 
КНП “Ірпінська центральна міська лікарня” Ірпінської 

міської ради Київської області 

Хірургія 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Неврологія 

Ортопедія і травматологія 

Акушерсьво і гінекологія 

Педіатрія 

Внутрішні хвороби 
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52 
КНП «Вишгородська міська стоматологічна поліклініка» 

Вишгородської міської ради 
Стоматологія 

 

Житомирська область 

№ 

з/п 
Назва закладу Спеціальність в інтернатурі 

1 
Комунальне некомерційне підприємство Обласний 

перинатальний центр Житомирської обласної ради 

Акушерство та гінекологія 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

2 
Комунальне підприємство Лікарня № 2 ім. 

В.П.Павлусенка Житомирської міської ради 

Акушерство та гінекологія 

Внутрішні хвороби 

Отоларингологія 

Неврологія 

Хірургія 

Ортопедія і травматологія 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

3 
Комунальне підприємство Лікарня № 1 Житомирської 

міської ради 

Акушерство та гінекологія 

Внутрішні хвороби 

Інфекційні хвороби 

Медицина невідкладних станів 

Радіологія 

4 
КНП Коростенська центральна міська лікарня 

Коростенської  міської ради 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Внутрішні хвороби 

Лабораторна діагностика 

Медицина невідкладних станів 

Неврологія 

Радіологія 

Фізична та реабілітаційна 

медицина 

Хірургія 

Педіатрія 

5 КНП Овруцька міська лікарня Овруцької міської ради 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Неврологія 

Педіатрія 

6 
Комунальне некомерційне підприємство 

Романівська  лікарня Романівської селищної ради 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Хірургія 

7 

Комунальне некомерційне підприємство 

Обласна  клінічна лікарня імені О.Ф.Гербачевського 

Житомирської обласної ради 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 
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Внутрішні хвороби 

Офтальмологія 

Отоларингологія 

Радіологія 

Ортопедія і травматологія 

8 

Комунальне некомерційне підприємство Новоград-

Волинське міськрайонне територіальне медичне 

об’єднання 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Радіологія 

9 

Комунальне некомерційне підприємство Центральна 

районна лікарня Бердичівського району Гришковецької 

селищної, Райгородоцької, Семенівської та 

Швайківської сільських рад 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Радіологія 

10 
Комунальне некомерційне підприємство "Андрушівська 

міська лікарня" Андрушівської міської ради 

Внутрішні хвороби 

Хірургія 

11 
Комунальне некомерційне підприємство Баранівська 

центральна лікарня Баранівської міської рад 
Внутрішні хвороби 

12 
КНП Бердичівська міська лікарня Бердичівської міської 

ради 

Внутрішні хвороби 

Інфекційні хвороби 

Радіологія 

13 
Комунальне некомерційне підприємство Коростенська 

центральна районна лікарня Ушомирської сільської ради 

Внутрішні хвороби 

Лабораторна діагностика 

Неврологія 

Фізична та реабілітаційна 

медицина 

Хірургія 

Радіологія 

14 
Комунальне некомерційне підприємство Малинська 

міська лікарня Малинської міської ради 
Внутрішні хвороби 

15 
Комунальне некомерційне підприємство Овруцька 

міська лікарня Овруцької міської ради 
Внутрішні хвороби 

16 
Комунальне некомерційне підприємство " Олевська 

центральна лікарня" Олевської  міської ради 

Внутрішні хвороби 

Хірургія 

17 
Комунальне некомерційне підприємство Радомишльська 

лікарня Радомишльської міської ради 
Внутрішні хвороби 

18 
Комунальне некомерційне підприємство Ружинська 

центральна лікарня Ружинської селищної ради 

Неврологія 

Фізична та реабілітаційна 

медицина 

19 
Комунальне некомерційне підприємство 

Хорошівська  лікарня Хорошівської селищної ради 
Внутрішні хвороби 

20 
Комунальне некомерційне підприємство  Чуднівська 

лікарня Чуднівської міської ради 
Внутрішні хвороби 

21 

Комунальне некомерційне підприємство 

Коростишівська ЦРЛ ім. Д.І.Потєхіна Коростишівської 

міської ради 

Внутрішні хвороби 

22 
Комунальне некомерційне підприємство Житомирський 

обласний онкологічний диспансер Житомирської 

Внутрішні хвороби 

Радіологія 
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обласної ради 

23 
КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Андрушівської міської ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

24 

Комунальне некомерційне підприємство Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Баранівської 

міської ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

25 

Комунальне некомерційне підприємство 

Райгородоцький центр первинної медико-санітарної 

допомоги  Бердичівської району Житомирської області 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

26 
КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Бердичівської міської ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

27 

Комунальне некомерційне підприємство Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Брусилівської 

селищної ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

28 

Комунальне некомерційне підприємство Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

29 

Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія 

загальної практики – сімейної медицини Станишівської 

сільської ради" 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

30 
КП Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Житомирської міської ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

31 

Комунальне некомерційне підприємство Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Ушомирської 

сільської  ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

32 

Комунальне некомерційне підприємство Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Коростенської 

міської ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

33 

Комунальне некомерційне підприємство Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Коростишівської 

міської ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

34 

Комунальне некомерційне підприємство Любарський 

центр первинної медико-санітарної допомоги 

Любарської селищної ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

35 

Комунальне некомерційне підприємство Малинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги 

Малинської міської ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

36 
КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Народицької селищної ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

37 
КНП Центр первинної медико-санітарної 

допомоги  Новоград-Волинської міської ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

38 

КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Новоград-Волинського району Чижівської сільської 

ради  

Загальна практика - сімейна 

медицина 

39 
Комунальне некомерційне підприємство Овруцький 

центр первинної медико-санітарної допомоги 

Загальна практика - сімейна 

медицина 
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40 
КНП  Олевський  центр первинної медичної допомоги 

Олевської міської ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

41 
КНП Радомишльський центр первинної медико-

санітарної допомоги Радомишльської міської ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

42 
КНП Центр первинної медико - санітарної допомоги 

Романівської селищної ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

43 
КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ружинської селищної ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

44 
КНП Попільнянський центр первинної медико-

санітарної допомоги Попільнянської селищної ради 

Загальна практика - сімейна 

медицина 

45 

Комунальне некомерційне підприємство Житомирська 

багатопрофільна опорна лікарня Новогуйвинської 

селищної ради 

Медицина невідкладних станів 

46 
КНП Центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Житомирської обласної ради 
Медицина невідкладних станів 

47 

Комунальне некомерційне підприємство Обласний 

медичний спеціалізований центр Житомирської обласної 

ради 

Психіатрія 

48 
КП Дитяча лікарня ім. В. Й. Башека Житомирської 

міської ради 

Педіатрія 

Хірургія дитяча 

49 

Комунальне некомерційне підприємство Житомирська 

обласна дитяча клінічна лікарня Житомирської обласної 

ради 

Педіатрія 

Хірургія дитяча 

 

Чернігівська область 

№ з/п Назва закладу Спеціальність в інтернатурі 

1  КНП «Бахмацька міська лікарня» БМР 

Хірургія 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

2 КНП «Бобровицька опорна лікарня» БМР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Внутрішні хвороби  

Педіатрія  

3 КНП «Борзнянська міська лікарня» БМР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Травматологія  

Отоларингологія 

Офтальмологія 

Хірургія 

Педіатрія  

4 КНП «Варвинська лікарня» ВСР Внутрішні хвороби  

5 КНП «Городнянська міська лікарня» ГМР  
Внутрішні хвороби  

Психіатрія 

6 КНП «Ічнянська міська лікарня» IMP 
Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 
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Внутрішні хвороби  

Педіатрія  

7 КНП «Коропська центральна лікарня» КСР 

Внутрішні хвороби  

Інфекційні хвороби 

Офтальмологія 

8 КНП «Корюківська міська лікарня»КМР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Внутрішні хвороби  

Ортопедія і травматологія 

Отоларингологія 

Офтальмологія 

9 КНП «Куликівська лікарня планового лікування» КСР 
Внутрішні хвороби  

Хірургія 

10 КНП «Менська міська лікарня» ММР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Внутрішні хвороби  

Хірургія 

Офтальмологія 

Отоларингологія 

11 КНП «Ніжинська центральна районна лікарня» НРР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Внутрішні хвороби  

12 
КНП «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня  

ім. І.В. Буяльського» НМР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Внутрішні хвороби  

13 КНП «Носівська міська лікарня ім. Ф.Я. Примака» НМР 
Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

14 КНП «Прилуцька центральна районна лікарня» ПРР Інфекційні хвороби 

15 КНП «Ріпкинська центральна лікарня» PCP 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Внутрішні хвороби  

Інфекційні хвороби 

Хірургія 

Отоларингологія 

16 КНП «Семенівська міська лікарня» СМР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Внутрішні хвороби  

Інфекційні хвороби 

17 КНП «Сновська центральна районна лікарня» СРР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Ортопедія і травматологія 

Інфекційні хвороби 

Хірургія 

18 КНП «Сосницька лікарня» ССР  

Внутрішні хвороби  

Педіатрія  

Радіологія 

19 КНП «Срібнянська центральна лікарня» ССР Внутрішні хвороби  

20 КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» ЧРР Акушерство і гінекологія 
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21 
КНП «Ніжинська центральна міська лікарня  

 ім. М. Галицького» НМР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

22 КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» НМР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Педіатрія  

23 КНП «Бахмацький ЦПМСД» БМР 

Загальна практика-сімейна 

медицина 

Педіатрія  

24 КНП «Бобровицький ЦПМСД» БМР 

Загальна практика-сімейна 

медицина 

Педіатрія  

25 КНП «Городнянський ЦПМСД» ГМР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

26 КНП «Ічнянський ЦПМСД» IMP 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

27 КП «Парафіївський ЦПМСД» ПСР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

28 КНП «Козелецький ЦПМСД» КСР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

29 КНП «Куликівський ЦПМСД » КСР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

30 КНП «Менський ЦПМСД» ММР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

31 КНП «Лосинівський ЦПМСД» ЛСР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

32 КНП «Новгород-Сіверськи й ПМСД» НСМР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

33 КНП «Носівський ЦПМСД» НМР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

34 КНП «ЦПМСД» ПРР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

35 КНП «Центр ПМСД» Малодівицької CP 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

36 КНП «Сновський ЦПМСД» СМР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

37 КНП «Сосницький ЦПМСД» ССР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

38 КНП «Чернігівський ЦПМСД» ЧРР 
Загальна практика-сімейна 

медицина 

39 КНП «Чернігівська обласна лікарня" ЧОР 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Хірургія 

Внутрішні хвороби  

Офтальмологія 

Отоларингологія 

Неврологія 

Ортопедія і травматологія 

Дерматовенерологія 

40 КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" ЧОР 
Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 
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Ортопедія і травматологія 

Дитяча хірургія 

41 
КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» 

ЧОР 

Психіатрія 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Внутрішні хвороби  

42 КНП «Чернігівська міська лікарня № 2»ЧМР  

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

Акушерство і гінекологія 

Неврологія 

Ортопедія і травматологія 

Отоларингологія 

Офтальмологія 

Хірургія 

43 КНП «Чернігівська міська лікарня № 3» ЧМР  

Анестезіологія та інтенсивна терапія 

Хірургія 

Внутрішні хвороби  

Загальна практика-сімейна 

медицина 

44 КНП «Чернігівська міська лікарня № 4» ЧМР Офтальмологія 

45 КНП «Пологовий будинок» ЧМР Акушерство і гінекологія 

Черкаська область 

№ з/п Назва закладу Спеціальність в інтернатурі 

1 
КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної 

ради“ 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

акушерство та гінекологія 

внутрішні хвороби 

лабораторна діагностика 

неврологія 

ортопедія і травматологія 

отоларингологія 

офтальмологія 

патологічна анатомія 

радіологія 

стоматологія 

хірургія 

2 
КНП „Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської 

обласної ради“ 

дитяча хірургія 

педіатрія 

3 
КНП „Черкаська обласна психіатрична лікарня 

Черкаської обласної ради“ 

медична психологія 

психіатрія 

4 
КНП „Черкаський обласний онкологічний диспансер 

Черкаської обласної ради“ 

лабораторна діагностика 

радіологія 
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5 
КНП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Черкаської обласної ради“ 
медицина невідкладних станів 

6 
КНП „Черкаський обласний шкірно-венерологічний 

диспансер Черкаської обласної ради“ 
дерматовенерологія 

7 
КНП „Черкаська обласна стоматологічна поліклініка 

Черкаської обласної ради“ 
стоматологія 

8 ПП „Медична клініка „Брати Лепські“ стоматологія 

9 
ПП «3С+» Стоматологічна клініка „Сучасна сімейна 

медицина“ 
стоматологія 

10 КНП „Черкаська міська стоматологічна поліклініка“ стоматологія 

11 
КНП „Черкаська міська дитяча стоматологічна 

поліклініка“ 
стоматологія 

12 
КНП „Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги“ 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

внутрішні хвороби 

хірургія 

ортопедія та травматологія 

медицина невідкладних станів  

13 КНП „Черкаська міська дитяча лікарня“ педіатрія 

14 
КНП „Черкаський міський пологовий будинок „Центр 

матері та дитини“ 

акушерство та гінекологія 

педіатрія 

15 КНП „Черкаська міська інфекційна лікарня“ інфекційні хвороби 

16 
КНП „Перший Черкаський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ 

загальна практика – сімейна 

медицина 

педіатрія 

17 
КНП „Другий Черкаський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ 

загальна практика – сімейна 

медицина 

педіатрія 

18 
КНП „Третій Черкаський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ 

загальна практика – сімейна 

медицина 

19 
КНП „П’ятий Черкаський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ 

загальна практика – сімейна 

медицина 

педіатрія 

20 
КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Смілянської міської ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

педіатрія 

21 
КНП „Смілянська міська лікарня“ Смілянської міської 

ради 

внутрішні хвороби 

педіатрія 

22 
КНП „Смілянська міська стоматологічна поліклініка“ 

Смілянської міської ради 
 стоматологія 

23 
КНП „Уманська центральна міська лікарня“ Уманської 

міської ради 

внутрішні хвороби 

хірургія 
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педіатрія 

24 
КНП „Уманський пологовий будинок“ Уманської міської 

ради 
акушерство та гінекологія 

25 
КНП „Уманська психіатрична лікарня“ Уманської 

міської ради 
психіатрія 

26 
КНП „Уманська стоматологічна поліклініка“ Уманської 

міської ради 
- стоматологія 

27 
КНП „Уманський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги“ Уманської міської ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

педіатрія 

28 
КНП „Жашківська багатопрофільна лікарня“ 

Жашківської міської ради 
внутрішні хвороби 

29 
КНП „Драбівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги“ Драбівської селищної ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

30 
КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Жашківської міської ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

31 

КНП „Золотоніський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги (сімейної медицини)“ Золотоніської 

міської ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

32 
КНП „Золотоніська  багатопрофільна лікарня“ 

Золотоніської міської  ради 

акушерство та гінекологія 

внутрішні хвороби 

педіатрія 

стоматологія 

хірургія 

33 
КНП „Звенигородська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування“ Звенигородської міської ради 

акушерство та гінекологія 

внутрішні хвороби 

хірургія 

педіатрія 

34 КНП „Катеринопільська багатопрофільна лікарня“ внутрішні хвороби 

35 
КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Кам’янської міської ради  

загальна практика – сімейна 

медицина 

36 
КНП „Канівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги“ Канівської міської ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

37 
КНП „Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня“ 

Корсунь-Шевченківської міської ради 
педіатрія 

38 

КНП „Корсунь-Шевченківський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Корсунь-Шевченківської 

міської ради“ 

загальна практика – сімейна 

медицина 

39 
КНП „Лисянський центр первинної медико-санітарної 

допомоги“ Лисянської селищної ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

40 
КНП „Маньківська багатопрофільна лікарня“ 

Маньківської селищної ради 

внутрішні хвороби 

педіатрія 

стоматологія 

41 
КНП „Монастирищенська багатопрофільна лікарня“ 

Монастирищенської міської ради 

акушерство та гінекологія 

внутрішні хвороби 

загальна практика – сімейна 

медицина 

педіатрія 

стоматологія 
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42 
КНП „Смілянська багатопрофільна лікарня акушерство та гінекологія 

імені Софії Бобринської“ внутрішні хвороби  

43 
КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Тернівської сільської ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

44 
КНП „Тальнівська багатопрофільна лікарня“ 

Тальнівської міської ради 

внутрішні хвороби  

педіатрія 

стоматологія 

45 
КНП „Уманська центральна районна лікарня“ 

Паланської селищної ради 

акушерство та гінекологія 

внутрішні хвороби  

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

неврологія 

ортопедія та травматологія 

інфекційні хвороби 

хірургія 

46 
КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Христинівської міської ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

47 
КНП „Черкаська центральна районна лікарня“ 

Червонослобідської сільської ради 
внутрішні хвороби 

48 
КНП „Черкаський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги Червонослобідської сільської ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

49 
КНП „Чорнобаївська багатопрофільна лікарня 

Чорнобаївської селищної ради“ 
внутрішні хвороби 

50 
КНП „Чорнобаївський центр первинної медико-

санітарної допомоги Чорнобаївської селищної ради“ 

загальна практика – сімейна 

медицина 

51 
КНП „Чигиринський центр первинної медико-санітарної 

допомоги“ Чигиринської міської ради 

загальна практика – сімейна 

медицина 

52 
КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Шполянської об’єднаної територіальної громади 

загальна практика – сімейна 

медицина 

Установи Міністерства охорони здоров'я 

№ 

з/п 
Назва закладу Спеціальність в інтернатурі 

1 НДСЛ «Охматдит» МОЗ України 

«Педіатрія» 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

2 
Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології 

та кардіохірургії МОЗ України 

«Внутрішні хвороби» 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

 «Хірургія» 

 «Дитяча хірургія» 
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3 Державна установа «Інститут серця МОЗ України» 
«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

4 

Державний заклад «Український медичний центр 

акушерства, гінекології та репрудоктології МОЗ 

України» 

«Акушерство і гінекологія» 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

5 
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня 

«Центр мікрохірургії ока» 
«Офтальмологія» 

6 Національний інститут раку 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

 «Хірургія» 

«Внутрішні хвороби» 

«Радіологія» 

«Патологічна анатомія» 

7 
Університетська клініка Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця 

«Акушерство та гінекологія» 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

«Внутрішні хвороби» 

«Дерматовенерологія» 

«Інфекційні хвороби» 

«Лабораторна діагностика, 

вірусологія, мікробіологія» 

«Неврологія» 

«Радіологія» 

«Отоларингологія» 

«Офтальмологія» 

«Ортопедія і травматологія» 

«Психіатрія» 

«Хірургія» 

«Стоматологія» 

8 

Стоматологічний практично-навчальний медичний центр 

Національного університету охорони здоров’я України 

імені П.Л. Шупика 

«Стоматологія» 

 

Установи Національної академії медичних наук України 

№ 

з/п 
Назва закладу Спеціальність в інтернатурі 

1 

Державна установа “Національний науковий центр 

“Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» 

Національної академії медичних наук України  

«Внутрішні хвороби» 

2 
Державна установа “Інститут ендокринології та обміну 

речовин імені В. П. Комісаренка” 
«Внутрішні хвороби» 

3 
Державна установа “Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О.М. Лук'янової” 

«Акушерство і гінекологія» 

«Педіатрія» 

 «Дитяча хірургія» 

4 
Державна установа “Національний інститут серцево-

судинної хірургії імені М.М.Амосова” 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 
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«Внутрішні хвороби» 

«Хірургія» 

5 
Національний інститут “Національний інститут хірургії і 

трансплантології імені О. О. Шалімова” 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

«Хірургія» 

«Радіологія» 

6 
Державна установа “Національний науковий центр 

радіаційної медицини” 

 «Внутрішні хвороби» 

 «Неврологія» 

 «Психіатрія» 

 «Педіатрія» 

«Лабораторна діагностика, 

вірусологія, мікробіологія» 

7 
Державна установа “Інститут загальної та невідкладної 

хірургії ім. В.Т.Зайцева” 

«Хірургія» 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

8 
Державна установа “Інститут патології хребта та суглобів 

імені професора М. І. Ситенка” 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

«Ортопедія і травматологія» 

«Лабораторна діагностика» 

9 
Державна установа “Інститут неврології, психіатрії та 

наркології” 

«Неврологія» 

«Психіатрія» 

10 
Державна установа “Інститут медичної радіології та 

онкології імені С. П. Григор’єва” 

«Хірургія» 

«Радіологія» 

11 
Державна установа “Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії імені В. П. Філатова” 
«Офтальмологія» 

12 
Державна установа “Інститут стоматології та щелепно-

лицевої хірургії” 
«Стоматологія» 

13 Державна установа “Інститут травматології та ортопедії” 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

«Ортопедія і травматологія» 

14 
Державна установа “Інститут отоларингології ім. проф. 

О.С.Коломійченка” 
«Отоларингологія» 

 

Заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління 

Міністерства внутрішніх справ України 

№ 

з/п 
Назва закладу Спеціальність в інтернатурі 
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1 
Державна установа “Головний медичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України” 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

внутрішні хвороби 

ортопедія і травматологія 

хірургія 

епідеміологія 

лабораторна діагностика, 

вірусологія та мікробіологія 

радіологія 

неврологія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

внутрішні хвороби 

загальна практика - сімейна 

медицина 

2 
Державна установа “Територіальне медичне об'єднання 

МВС по м.Києву” 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

внутрішні хвороби 

загальна практика - сімейна 

медицина 

3 

Державна установа “Територіальне медичне об'єднання 

Міністерства внутрішніх справ по Дніпропетровській 

області” 

внутрішні хвороби 

загальна практика - сімейна 

медицина 

неврологія 

4 
Державна установа “Територіальне медичне об'єднання 

Міністерства внутрішніх справ по Львівській області” 

внутрішні хвороби 

медицина невідкладних станів 

5 
Державна установа “Територіальне медичне об'єднання 

Міністерства внутрішніх справ по Волинський області” 

внутрішні хвороби 

неврологія 

6 
Державна установа “Територіальне медичне об'єднання 

Міністерства внутрішніх справ по Одеській області” 

внутрішні хвороби 

неврологія 

7 
Державна установа “Територіальне медичне об'єднання 

Міністерства внутрішніх справ по Сумській области” 

внутрішні хвороби 

неврологія 

8 
Державна установа “Територіальне медичне об'єднання 

Міністерства внутрішніх справ по Харківській області” 

хірургія 

загальна практика - сімейна 

медицина 

неврологія 

9 
Державна установа “Територіальне медичне об'єднання 

Міністерства внутрішніх справ по Чернігівській області” 

внутрішні хвороби 

неврологія 

10 
Державна установа “Територіальне медичне об'єднання 

Міністерства внутрішніх справ по Чернівецькій області” 

внутрішні хвороби 

загальна практика - сімейна 

медицина 

неврологія 

11 
Державна установа “Територіальне медичне об'єднання 

Міністерства внутрішніх справ по Житомирській області” 

внутрішні хвороби 

загальна практика - сімейна 

медицина 

неврологія 

12 
Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ 

України 

внутрішні хвороби 

ортопедія і травматологія 

радіологія 

офтальмологія 

отоларингологія 
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Заклади охорони здоров'я сфери управління 

Міністерства оборони України 
№ 

з/п 
Назва закладу Спеціальність в інтернатурі 

1 
Національний військово-медичний клінічний центр 

«ГВКГ» (м. Київ) 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

ортопедія і травматологія 

офтальмологія 

хірургія 

загальна практика - сімейна 

медицина 

неврологія 

внутрішні хвороби 

отоларингологія 

інфекційні хвороби 

стоматологія 

2 
Військово-медичний клінічний лікувально-

реабілітаційний центр (Київська обл., м. Ірпінь) 

ортопедія і травматологія 

хірургія 

внутрішні хвороби 

дерматовенерологія 

3 Центральна стоматологічна поліклініка (м. Київ) стоматологія 

4 
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону 

(м. Одеса) 

хірургія 

офтальмологія 

внутрішні хвороби 

загальна практика - сімейна 

медицина 

5 
Військово-медичний клінічний центр Східного регіону 

(м. Дніпро) 

загальна практика - сімейна 

медицина 

внутрішні хвороби 

хірургія 

стоматологія 

6 
Військово-медичний клінічний центр Північного регіону 

(м. Харків) 

хірургія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

внутрішні хвороби 

загальна практика - сімейна 

медицина 

7 
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону 

(м. Львів) 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

ортопедія і травматологія 

офтальмологія 

хірургія 

загальна практика - сімейна 

медицина 

неврологія 
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внутрішні хвороби 

отоларингологія 

інфекційні хвороби 

дерматовенерологія 

психіатрія 

стоматологія 

8 
Військово-медичний клінічний центр Центрального 

регіону (м. Вінниця) 

хірургія 

ортопедія і травматологія 

анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

загальна практика - сімейна 

медицина 

 

Приватні заклади охорони здоров'я 

№ 

з/п 
Назва закладу Спеціальність в інтернатурі 

1 
ТОВ «Клініка відновлення зору» 

м. Киів, вул. Ревуцького, 32 
Офтальмологія 

2 
Інститут дерматокосметології доктора Богомолець 

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4-Б 
Дерматовенерологія 

3 
ПП «Клініка мікрохірургії ока МЕДИКУС» 

м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9 
Офтальмологія 

4 
ТОВ «Медичний центр «Добробут-поліклініка» 

м. Київ 

Акушерство та гінекологія 

Анестезіологія та інтенсивна терапія 

Внутрішні хвороби 

Дерматовенерологія 

Загальна практика – сімейна 

медицина 

Інфекційні хвороби 

Медицина невідкладних станів 

Неврологія 

Ортопедія і травматологія 

Офтальмологія 

Радіологія 

Хірургія 

Дитяча хірургія 

Педіатрія 

Стоматологія 

5 
ТОВ «Медістар» 

м. Київ, проспект С. Бандери, 17/1 
       Радіологія 

6 
ТОВ «Євродерм» 

м. Київ, вул. Нагірна, 6/31 
   Дерматовенерологія 

7 
Медичний центр «Лазер плюс» ПП «Львів Сапфір» 

м. Львів, вул. Миколайчука, 9 
      Офтальмологія 

8 
ТОВ «Кініка професора С. Хміля» 

790532 м. Львів вул. Липова алея, 13 
Акушерство та гінекологія 

9 ТОВ «Сумський обласний центр алергології та Загальна практика – сімейна 
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еферентних методів лікування «Міра» 

м. Суми, вул. Петропавлівська, 60 

медицина 

10 
ТОВ «Зір сто процентів» 

м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 23 
Офтальмологія 

11 
ТОВ «ОК Новий Зір» 

м. Київ, вул. Глибочицька, 17-Г 
Офтальмологія 

12 
ТОВ «МЕДИКАЛ СЕРВІС» (мережа клінік «Мій 

лікар»), м. Київ 

Загальна практика – сімейна 

медицина 

Педіатрія 

13 
ТОВ «Дім медицини» (Odrex) 

м. Одеса 

 Внутрішні хвороби 

Загальна практика – сімейна 

медицина 

Медицина невідкладних станів 

Неврологія 

Ортопедія і травматологія 

Радіологія 

Хірургія 

Педіатрія 

14 ТОВ «ВІЗУС», м. Запоріжжя Офтальмологія 

15 
Відокремлений підрозділ Медико-санітарна частина 

ПАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя 

Ортопедія і травматологія 

Отоларингологія 

Офтальмологія 

16 
ТзОВ «Повноділ» 

м. Львів 

Педіатрія 

Загальна практика – сімейна 

медицина 

17 ТОВ «Експерт Хелс» м. Одеса 
Загальна практика – сімейна 

медицина 

18 ТзОВ «Леодерма» м. Львів    Дерматовенерологія 

19 
ТОВ «Німецька очна клініка» 

м. Київ, пров. Музейний, 2-Б 
Офтальмологія 

20 
Медичний центр «Очи клінік» 

м. Київ, вул. Василя Липківського, 16В 
Офтальмологія 

21 
ТОВ «Британський офтальмологічний центр» 

м. Київ, вул. Крутий узвіз, 3-А 
Офтальмологія 

 

Інші установи та відомства 

№ 

з/п 
Назва закладу Спеціальність в інтернатурі  

1 
Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті 

філії «Центр охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця» 

«Внутрішні хвороби» 

«Неврологія» 
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«Ортопедія і травматологія» 

 «Хірургія» 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

«Офтальмологія» 

«Отоларингологія» 

«Радіологія» 

2 
Одеська клінічна лікарня на залізничному транспорті 

філії «Центр охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця» 

«Дерматовенерологія» 

«Отоларингологія» 

 «Хірургія» 

«Ортопедія і травматологія» 

«Акушерство і гінекологія» 

«Внутрішні хвороби» 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

«Загальна практика - сімейна 

медицина» 

3 
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління 

справами 

«Акушерство і гінекологія» 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія» 

«Внутрішні хвороби» 

«Лабораторна діагностика, 

вірусологія, мікробіологія» 

«Медицина невідкладних станів» 

«Медична психологія» 

«Неврологія» 

«Ортопедія і травматологія» 

«Офтальмологія» 

«Отоларингологія» 

«Радіологія» 

 «Патологічна анатомія» 

«Психіатрія» 

 «Хірургія» 

 

 

Аптеки  

1. ТОВ «Аптекарь»  

2. ТОВ «Вітамінка»  

3. ТОВ «Смарт-Фармація»  

4. КП «Фармація» 


