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    __22__.__04__.2022 року № 1046/07-1 

                

                                   Міністерство охорони здоров’я України 

  

Вінницький національний медичний 

університет   імені М.І. Пирогова 

      

 Департамент охорони здоров’я Житомирської обласної військової 

адміністрації з метою  сприяння проходження інтернатури випускників 

2022 року надсилає перелік баз стажування в закладах охорони здоров’я 

Житомирської області 

  

 № 

п/п 

Ставка Спеціальність Місце проходження 

інтернатури 

Житло 

                                                Лікувальна справа 

1. 1.0 «Медицина 

невідкладних 

станів» 

КНП «Коростенська 

центральна міська 

лікарня Коростенської  

міської ради» 

 Житло кімната 

 

2. 1.0 «Внутрішні 

хвороби» 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

"Андрушівська міська 

лікарня" Андрушівської 

міської ради 

Житло кімната 

 

 

 

3. 

1.0 «Внутрішні 

хвороби» 

  Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Хорошівська  лікарня» 

Хорошівської селищної 

ради 

Житло кімната 

 

4. 1.0 «Епідеміологія» КНП «Новоград-

Волинське міськрайонне 

територіальне медичне 

об’єднання 

Житло кімната  

 

 



5. 

 

 

1.0 «Лабораторна 

діагностика» 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Любарська центральна 

районна лікарня» 

Любарської районної 

ради 

Житло кімната 

.  

6. 3.0 «Медицина 

невідкладних 

станів» 

КНП «Центр екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф» 

Житомирської обласної 

ради 

Житло кімната 

7. 1.0 «Психіатрія» Комунальне 

некомерційне 

підприємство «Обласний 

медичний 

спеціалізований центр» 

Житомирської обласної 

ради 

Житло кімната  

8. 1.0 «Радіологія» Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Новоград-Волинське 

міськрайонне 

територіальне медичне 

об’єднання» 

Житло кімната 

  

9. 1.0 «Фізична та 

реабілітаційна 

медицина» 

КНП «Коростенська 

центральна міська 

лікарня Коростенської  

міської ради» 

Житло кімната 

 

10. 1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

КНП «Радомишльський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Радомишльської міської 

ради» 

Житло кімната 

 

11. 1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

КНП «Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» Ружинської 

селищної ради 

Житло кімната 

 

12. 1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

КНП «Баранівський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Баранівської міської 

ради 

Житло кімната 

.  

13. 1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

КНП «Центр первинної 

медико-санітарної 

Житло кімната 

.  



допомоги Новоград-

Волинського району» 

Чижівської сільської 

ради 

14. 1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Райгородоцький центр 

первинної медико-

санітарної допомоги»  

Бердичівськгої району 

Житомирської області 

Житло кімната 

 

15. 1.0 «Внутрішні 

хвороби» 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Малинська міська 

лікарня» Малинської 

міської ради 

Житло кімната 

 

16. 1.0 «Внутрішні 

хвороби» 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Ружинська центральна 

лікарня» Ружинської 

селищної ради 

Житло кімната 

.  

17. 1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Брусилівської селищної 

ради 

Житло кімната 

  

18. 

 

1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Любарська центральна 

районна лікарня» 

Любарської селищної 

ради 

Житло кімната 

 

 

19. 1.0 «Радіологія» Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Коростенська 

центральна міська 

лікарня Коростенської 

міської ради» 

Житло кімната 

 

20. 1.0 «Загальна практика КНП «Центр первинної Житло кімната 



- сімейна медицина» медико-санітарної 

допомоги» Народицької 

селищної ради 

 

21. 1.0 Фізична та 

реабілітаційна 

медицина 

КНП «Коростенська 

центральна районна 

лікарня» Ушомирської 

сільської ради 

Житло кімната 

 

22. 1.0 «Педіатрія» КНП «Коростенська 

центральна міська 

лікарня» Коростенської 

міської ради 

Житло кімната  

 

23. 1.0 «Педіатрія» Комунальне 

некомерційне 

підприємство  

«Чуднівська лікарня» 

Чуднівської міської ради 

Житло кімната  

 

 

 

24. 2.0 «Медицина 

невідкладних 

станів» 

КНП «Центр екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф» 

Житомирської обласної 

ради 

Житло кімната 

 

25. 1.0 «Педіатрія»  КНП «Житомирська 

обласна дитяча клінічна 

лікарня» Житомирської 

обласної ради 

Житло кімната 

 

Всього: 28 
 

 

 

 

Т.в.о. директора Департаменту            Світлана МОШКІВСЬКА 

 

Виконавець: 

Білошицька 

067-68-88-965 


