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    На виконання рішення Фастівської районної ради сьомого скликання від 03.11.2016 
  року №03-07- VII «Про реорганізацію Комунального закладу Фастівської районної 
ради «Фастівська центральна районна лікарня » в Комунальне некомерційне 
підприємство Фастівської районної ради «Фастівська центральна районна лікарня»  
31.10.2017 року державним реєстратором  зареєстровано в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань   
Комунальне некомерційне підприємство Фастівської районної ради «Фастівська 
центральна районна лікарня».

         



•     КНП ФРР «Фастівська центральна районна лікарня» проводить 
надання вторинної медичної допомоги на території Фастівського 
району.

•     Фастiвський район розташований в пiвденно-захiднiй  частинi 
Київської областi i займає територiю площею 1145 кв. км.

•     На пiвночi район межує з Макарiвським,  на сходi  з  Василькiвським, 
 на пiвднi з Бiлоцеркiвським i Сквирським  районами Київської областi, 
 на заходi з Коростишiвським районом  Житомирської областi.

•      На територiї району знаходиться  мiсто  обласного  пiдпорядкування 
Фастiв,  з населенням 45951  чоловiк,  два  селища мiського типу 
Борова i Кожанка та 46 сiл.

•      Виробнича спеціалізація району: сільське господарство, добувна 
промисловість, деревообробна промисловість, виробництво 
деревини, виробництво поліграфічної продукції, в мiстi Фастовi 
розташований великий залізничний вузол.



Численність населення Фастівського району 
та його склад станом на 01.01.2018 року

№ п/п
Найменування 
населених пунктів

ВСЬОГО 
НАСЕЛЕННЯ

В ТОМУ ЧИСЛІ

Дорослі
Діти
 0-17 
років

Діти 
0-14 
років

Підлітки 
15-17 
років

1 Всього по району 76756
61136 15620 13654 1966

2

Міського 
населення 

55277 43992 11285 9849 1436

2.1  в т.ч.  м. Фастів 45951 36448 9503 8319 1184

3
Всього сільського 
населення

21479 17144 4335 3805 530



СТРУКТУРА КНП ФРР «ФАСТІВСЬКА ЦРЛ»



Продовження структури КНП ФРР «Фастівська 
ЦРЛ»





Продовження структури КНП ФРР «Фастівська ЦРЛ»







• Згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2018 № 1043 КНП ФРР 
«Фастівська ЦРЛ» отримана ліцензія на провадження господарської   діяльності з медичної 
практики

• за спеціальністю :
організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія, генетика 
медична, дерматовенерологія, дитяча психіатрія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні 
хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна 
фізкультура, наркологія, неврологія, неонатологія, нефрологія, онкологія,  ортопедія і 
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія,  психіатрія, 
рентгенологія, стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична 
стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, 
урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія;
за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, лікувальна 
справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), сестринська справа, 
сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія,  ортопедична 
стоматологія

• за місцем провадження діяльності
Київська обл., Фастівський р-н, селище Борова, вул. Глібова, буд. 3

        Київська обл., м.Фастів, вул. Київська, буд. 57
       Київська обл., м.Фастів, вул. Льва Толстого, буд. 28
       Київська обл., м.Фастів, вул. Льва Толстого, буд. 17
• Реєстраційне досьє від 25.05.2018 No 2505/01-М



Станом на 01.08.2018 року потужність стаціонарних відділень        
КНП ФРР «Фастівська     ЦРЛ»  складає 298 ліжка ( 38,8 на 10 тисяч 

населення), 
потужність поліклініки  - 420 відвідувань в зміну.

Поліклініка КНП ФРР “Фастівська ЦРЛ”


