
  

«Затверджую» 
 

Додаток 1 
         до наказу Деп ОЗ 
         від 16.02.2015 № 117 

 
ПАМЯТКА 

військовослужбовцям, працівникам Збройних Сил України, 
Національної гвардії, інших силових структур  області, які отримали 
поранення та набули захворювання внаслідок виконання обов’язків 

військової служби під час антитерористичної операції для проведення 
лікування та медичної реабілітації  

 
Воїн АТО, який має бажання пройти медичне обстеження, лікування та 

медичну реабілітацію, може звернутися у Львівський обласний госпіталь 
інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи  (далі – госпіталь) який 
розташований за адресою:   м. Львів-Винники, вул. В. Івасюка, 31 в приймальне 
відділення, де розташоване «Єдине вікно» для військовослужбовців.   

Консультативний прийом спеціалістів «Єдиного вікна» можна отримати  
за телефоном 296-29-05, або 296-11-35. 

 
В госпіталі працюють відділення анестезіології та інтенсивної терапії, 

надається повноцінна хірургічна допомога у 2-х ортопедичних, хірургічному, 
отоларингологічному, урологічному відділеннях, відділенні кістково-гнійної 
хірургії, добре підготовлений персонал реабілітологів, інструкторів ЛФК та 
масажу. 

Працює фізіотерапевтичне відділення з бальнеологічним та 
фізіотерапевтичним лікуванням, масажем та лікувальною фізкультурою, яка 
проводиться в тренажерних залах та палатах. 

На достатньому рівні працюють діагностичні служби: 
рентгендіагностика, МРТ, ультразвукові дослідження широкого діапазону, 
клініко-діагностична, біохімічна та бактеріологічна лабораторія. 

 
Поступлення осіб на стаціонарне лікування та медичну реабілітацію в 

госпіталь проводиться в наступних випадках: 
1. Переведення поранених  та постраждалих учасників АТО – 

пацієнтів відомчих госпіталів за рішенням військово-лікарської комісії ВЛК 
відповідно до стану здоров’я з обов’язковим оформленням наступних 
документів: 

 направлення за підписом начальника госпіталю; 
 виписний (перевідний) епікриз; 
 довідки військово-лікарської комісії; 
 посвідчення особи військовослужбовця 

  



  

 2. Учасники АТО, що продовжують службу в армії, МВС, СБУ, 
тощо, можуть бути спрямовані на лікування та реабілітацію в госпіталь 
ветеранів війни виключно за  направленням відомчого госпіталю при наявності 
вищезазначених документів. 
 3. Учасники АТО – військовослужбовці, виписані з відомчого 
госпіталю і визнані непридатними до військової служби до отримання 
статусу учасника бойових дій (УБД), мають право бути госпіталізованими у 
госпіталі ветеранів війни за направленням військового комісара за місцем 
призову на підставі виписного епікризу із військового госпіталю, довідки 
військово-лікарської комісії, посвідчення особи військовослужбовця, довідки, 
що підтверджує участь в АТО. 
 4. Учасники АТО – військовослужбовці у період відпустки в разі 
погіршення стану здоров’я звертаються в територіальний відомчий госпіталь 
(підстава-довідка про стан здоров’я з медичного закладу загальної мережі та 
направлення військового комісара за місцем призову), в якому вирішується 
подальший маршрут лікування і реабілітації. 
        5. Учасники АТО, що отримали посвідчення учасника бойових дій в 
порядку, визначеному постановою КМУ від 20 серпня 2014 року №413, мають 
право самостійно звернутися в госпіталь для ветеранів війни з метою 
проходження лікування і реабілітації. При цьому направлення відомчого 
госпіталю або направлення військового комісара не оформляється. 

Необхідні документи при самозверненні: 
1) паспорт; 
2) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
3) документ, що засвідчує участь в антитерористичній операції;  
4) копія висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони 

здоров’я, або консультативний висновок спеціаліста форма 028/о щодо 
проведення медичної реабілітації ( за наявності); 

5) копія індивідуальної програми реабілітації інваліда, при наявності 
освідчення МСЕК. 

Термін реабілітації в КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів 
війни та репресованих ім..Ю.Липи»  визначається ЛКК госпіталю. Після його 
закінчення пацієнт - учасник АТО - військовослужбовець знову направляється 
у відомчий госпіталь, де ВЛК приймає рішення щодо подальшого лікування і 
реабілітації.  

 
 

 



  
Медична реабілітація забезпечується в лікувально-профілактичних закладах третинного і вторинного рівнів 

надання медичної допомоги 
 

№ 
з/п 

Найменування ЗОЗ Адреса Електронна адреса П. І. Б головного 
лікаря 

Телефон 
головного 

лікаря 

Телефон 
приймаль

ного 
відділення 

1 Комунальний заклад 
Львівської обласної ради 

«Львівський обласний 
госпіталь інвалідів війни та 
репресованих ім. Ю. Липи»  

79495,  
м. Львів, Винники, 
вул. В. Івасюка, 31 

Logivr@gmail. com  Федунь 
Петро 

Іванович 

(032)  
296-11-45 

(032)  
296-11-40 

2 Львівська обласна клінічна 
лікарня 

79010, м. Львів,  
вул. Чернігівська, 7 

lokl@ukr. net  Гичка  
Михайло 

Михайлович 

(032)  
275-50-20 

 

(032)  
275-56-11 

 
3 КЗ ЛОР «Львівська обласна 

державна клінічна 
психіатрична лікарня» 

79021, м. Львів,  
вул. Кульпарківська, 

95 

kzlokpl@gmail. com Фільц Олександр 
Орестович 

(032)  
295-49-30 

(032)  
264-66-93 

4 Львівський обласний 
державний клінічний 

лікувально-діагностичний 
кардіологічний центр 

79015 м. Львів  
вул. 

Кульпарківська,35  

cardiolviv@gmail. com Павлик Степан 
Степанович 

(032) 
238-30-87 

(032) 
238-30-92 

5 КЗ ЛОР «Львівський 
обласний державний 

клінічний наркологічний 
диспансер» 

79007, м. Львів,  
вул. Б. Лепкого, 8 

loknd@meta. ua 
lodknd. lviv@rambler. 

ru, 

Кабанчик Мирослава 
Орестівна 

(032)  
255-00-90 

(032)  
264-15-33 

6 Комунальна міська клінічна 
лікарня швидкої медичної 

допомоги м. Львова 

79059, м. Львів,  
вул. Миколайчука, 9 

emergencyhospital_uoz
_lviv@ukr. net 

 

Воробель 
Оксана Миколаївна 

в. о. гол. лік.  

(032)  
252-75-90 

(032)  
258-70-14 

7 Комунальна 8-ма міська 
клінічна лікарня 

79034 м. Львів,  
вул. Навроцького, 23 

8kmkl_uoz_lviv@ukr. 
net 

Обаранець Василь 
Іванович 

(032) 
236-74-00 

(032) 
270-62-85 

8 Львівський обласний 
комунальний шкірно-

79013, м. Львів 
вул.Коновальця, 1 

oblven-dysp@meta.ua Роговський Юрій 
Данилович 

(032)  
238-56-43 

 



  
венеричний диспансер в. о. гол. лік. 

Центральні районні лікарні 
1 Бродівська центральна 

районна лікарня 
80600, м. Броди, вул. 

Юридика, 22 
brodycrl2012@yandex. 

ua 
Бец Іван Андрійович Код району 

(266) 
Тел. 2-76-10 

4 22 27 

2 Буська центральна районна 
лікарня 

80500, м. Буськ,  
вул. Львівська, 77 

busk. uoz@gmail. com Романюк Євгеній 
Володимирович 

 

Код району 
(264) 

 тел. 2-11-61  
3-02- 96 

2 19 76 

3 Городоцька центральна 
районна лікарня 

 

81500, м. Городок,  
вул. Коцюбинського, 

18 

gorcrl@ukr. net Фалинський Павло 
Омелянович 

Код району 
(231)  

тел. 3-01-48  

3 01 40 

4 Дрогобицьке районне 
територіальне медичне 

об’єднання  

м. Дрогобич  
вул. 22 січня, 26 а 

drtmo@yandex. ru  
 

Паламарчук Валерій 
Олександрович 

Код району 
(244) 

 тел. 3-34-62 

 

5 Жидачівська центральна 
районна лікарня 

 

81700, м. Жидачів,  
вул. Я. Мудрого, 29 

crl_zhydachyv@mail. 
ru 

Довбняк Федір 
Мартинович 

Код району 
(239) 

тел. : 3-14-81 

3 12 87 

6 Жовківська центральна 
районна лікарня 

 

80300, м. Жовква,  
вул. Львівська, 78 

zhovkvacrl@mail. ru Шевців Ігор 
Євгенович 

Код району 
(239) 

тел. 2-11-61 

2 15 38 

7 Золочівська центральна 
районна лікарня 

 

80700, м. Золочів,  
вул. акад. Павлова, 

48 

zolcrl@i. ua Бойко Володимир 
Ярославович 

Код району 
(265) 

тел. 4-21-36  

4 22 86  

8 Кам’янка - Бузька центральна 
районна лікарня 

 

80400, м. Кам’янка - 
Бузька,  

вул. Перемоги, 29а 

kam_crl@mail. ru Ковальчук Олександр 
Андрійович 

Код району 
(254) 

тел. 2-31-03  

 

9 Миколаївська центральна 
районна лікарня 

 

81600, м. Миколаїв,  
вул. Воз’єднання, 9 

odunak@rambler. ru Хрущ Ірина 
Володимирівна 

Код району 
(241) 

тел. : 5-14-60  

5 00 03 

10 Мостиська центральна 
районна лікарня 

 

81300, м. Мостиська, 
вул. Я. Мудрого, 111 

most. kcrl@gmail. com Пелиньо Богдан 
Михайлович 

Код району 
(234) 

тел. 4-13-34  

4 11 73 

11 Перемишлянська центральна 81200, м. pcrl63@rambler. ru Лівий Богдан Код району 2 17 81 



  
районна лікарня 

 
Перемишляни, вул. 

Галицька, 12 
Васильович (263) 

тел. 2-15-86  
12 Пустомитівська центральна 

районна лікарня 
 

81100, м. Пустомити, 
вул. Грушевського, 7 

crlpustomyty@ukr. net 
http://pustomytycrl. 

ucoz. ua/ 

Лабай 
Іван 

Михайлович 

Код району 
(230) 

тел. 4-13-33  

4 13 44 

13  Радехівська центральна 
районна лікарня 

 

80200, м. Радехів,  
вул. Львівська, 8 

radcrl@ukrpost. ua 
nachmed80200@ukr. 

net 

Комарницький 
Андрій Олексійович 

Код району 
(255) 

тел. 4-10-47  

2 18 48 

14 Самбірська центральна 
районна лікарня 

 

81400, м. Самбір,  
вул. Шпитальна, 14 

sambirska_lik@mail. 
ru 

Денько  
Юрій Іванович 

 

Код району 
(236) 

тел. 3-29-12  

3 29 18 

15 Сколівська центральна 
районна лікарня 

 

82600, м. Сколе,  
вул. Стрийська, 19 

scolecrl@bk. ru Щадей Іван 
Васильович 

Код 
району(251) 
тел. 2-11-51  

2 23 39 

16 Сокальська центральна 
районна лікарня 

 

80000, м. Сокаль,  
вул. Я. Мудрого, 26 

tender1@ukrpost. ua, 
sokal_crl@ukr. net 

Швед  
Роман Тимофійович 

 

Код 
району(257) 

7-30-86 

2 21 69 

17 Старосамбірська центральна 
районна лікарня 

 

82000, м. Старий 
Самбір, вул Лева 
Галицького, 86 

strs-crl@ukrpost. ua Войтів Юрій 
Ярославович 

Код району 
(238) 

тел. 2-15-86  

2 16 03 

18 Стрийська центральна 
районна лікарня 

 

82400, м. Стрий,  
вул. О. Басараб, 15 

strycrl@ukr. net, 
strycrl@mail. ru 

Василишин Михайло 
Миколайович 

 

Код району 
(245) 

тел. 5-34-01  

 

19 Турківська центральна 
районна лікарня 

 

82500, м. Турка,  
вул. Січових 

Стрільців, 108 

turkarajlikarnia@ya
ndex. ru 
http://turka-kcrl. 
org. ua 

Макарик Михайло 
Михайлович 

Код району 
(269) 

тел. 3-10-34 

3 25 03 

20 Яворівська центральна 
районна лікарня 

 

81000, м. Яворів,  
вул. Лозинського, 4 

 

javoriv_hospital@mail. 
ru 

Король Теодор 
Володимирович 

Код району 
(259) 

тел. 2-13-37  

2 30 94 

Центральні міські лікарні 
21 Червоноградська центральна 

міська лікарня 
 

80100, м. 
Червоноград, вул. В. 

Івасюка, 2 

chlik@bis. net. ua Грондзаль Ігор 
Володимирович 

Код району 
(249) 

тел. 2-25-85 

2 61 95 



  
22 Новороздільська міська 

лікарня 
 

81652, м. Новий 
Розділ, вул. 

Винниченка, 37 

nml-lv@yandex. ru Ципук Андрій 
Петрович 

Код району 
(261) 

тел. 2-44-38 

2 44 32 

23  Дрогобицька міська лікарня 
№1 

82104, м. Дрогобич  
вул. Шептицького, 9 

dmlsekrodyn@ukr. net Бігуняк Володимир 
Андрійович 

Тел. факс: 
(244) 3-10-77 

4 07 15 

24 Бориславська центральна 
міська лікарня 

 

82300, м. Борислав,  
вул. Весняна, 34 

cmlboryslav@ukr. net, 
cmlboryslav@ukrpost. 

ua 

Головчак Віталій 
Степанович 

Код району 
(248) 

5-00-56 

 

25 Моршинська міська лікарня 
 

82482, м. Моршин,  
вул. 50-річчя УПА, 

20 

likarnyamorshyn@ukrp
ost. ua 

Юкшинський 
Геннадій Йосипович 

Код району 
(260) 

тел. 6-23-60 

6 23 53 

26 КП „Трускавецька міська 
лікарня” 

 

82200, м. Трускавець, 
вул. Данилишиних, 

62 

kptml@yandex. ua  
kptml@mail. ru 

Кульчинський Андрій 
Богданович 

Код району 
(247) 

тел. 5-47-44 

5 33 53 

 
 

 

 

 


