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Міністерство охорони здоров’я розглянуло запит на публічну 
інформацію, що надійшов до МОЗ України  від 16.02.2021 № 17/620/ЗПІ-22 та 
повідомляє. 

Відповідно до Ліцензійного реєстру МОЗ України з медичної практики                  

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКА 
ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» провадить діяльність 
з медичної практики на підставі рішення про видачу ліцензії, затвердженого 
наказом МОЗ України від 21.02.2019 № 430, за спеціальностями: лікувальна 
фізкультура, спортивна медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з 
медичною освітою: сестринська справа, за місцем провадження діяльності: 
Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 25А. 

За місцем провадження діяльності: Черкаська обл., м. Золотоноша,      
вул. Баха, буд. 32Б, за спеціальністю: нефрологія; за спеціальностями 
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна 
справа (клініка). 

За місцем провадження діяльності: Черкаська обл., Звенигородський р-н, 
м. Звенигородка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 79, за спеціальністю: 
нефрологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа, лабораторна справа (клініка). 

За місцем провадження діяльності: Черкаська обл., м. Сміла,                  
вул. Т. Шевченка, буд. 1, за спеціальністю: нефрологія; за спеціальностями 
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна 
справа (клініка). 

За місцем провадження діяльності: Черкаська обл., Уманський р-н,         
с. Родниківка, вул. Київська,  буд. 35, за спеціальністю: нефрологія; за 
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська 
справа, лабораторна справа (клініка). 

За місцем провадження діяльності: Черкаська обл., м. Черкаси,            
вул. Менделеєва, буд. 3, за спеціальностями: організація і управління 
охороною здоров'я, хірургія, проктологія, ортопедія і травматологія, урологія, 
хірургічна стоматологія, офтальмологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, 
отоларингологія,    нейрохірургія,    акушерство    і   гінекологія,    алергологія,  
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гастроентерологія, терапія, неврологія, ендокринологія, ревматологія, 
пульмонологія, кардіологія, лікувальна фізкультура, психотерапія, 
неонатологія, дитяча неврологія, дитяча офтальмологія, нефрологія, клінічна 
імунологія, професійна патологія, підліткова терапія, анестезіологія, клінічна 
біохімія, рентгенологія, патологічна анатомія, фізіотерапія, трансфузіологія, 
функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, ендоскопія, 
бактеріологія, лабораторна імунологія, сурдологія, дієтологія, клінічна 
лабораторна діагностика, дитяча анестезіологія, епідеміологія, дитяча 
патологічна анатомія, дитяча отоларингологія, дитяча нейрохірургія, хірургія 
серця і магістральних судин, інтервенційна кардіологія, медицина 
невідкладних станів, дитяча гінекологія, фізична та реабілітаційна медицина, 
трансплантологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 
освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), акушерська 
справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), медична 
статистика, рентгенологія, лабораторна справа (патологія). 

 

 

 

 

Директор Департаменту контролю  
якості надання медичної допомоги             Яна ТРУБАЧОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сінєнко 253-69-36 
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