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Дорожня карта  

медичної реабілітації військовослужбовців,  

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії, 

інших силових структур області, що брали участь у 

антитерористичній операції  
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Медична реабілітація, за визначенням комітету експертів Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, – це активний процес, метою якого є досягнення 

відновлення порушених внаслідок захворювання чи травми функцій, або 

оптимальна реалізація фізичного, психічного і соціального потенціалу 

інвалідів, найбільш адекватна інтеграція їх у суспільство. Неодмінною умовою 

досягнення цієї мети завше залишається позитивна цілеспрямованість хворого 

на одужання, на інтеграцію у суспільстві, з поверненням до праці. 

Реабілітація, зокрема і медична, є спільним завданням медиків, педагогів, 

фахівців із лікувальної праці, економістів, працівників соціального 

забезпечення з участю самого реабілітанта. Медична реабілітація займає 

особливе місце, оскільки розглядає не тільки стан органів та систем організму, 

а й функціональні можливості людини в її повсякденному житті після виписки з 

медичної установи.  

Медична реабілітація включає заходи щодо попередження інвалідності 

під час захворювання і допомогу індивіду у досягненні максимальної фізичної, 

психічної, соціальної, професійної та економічної повноцінності, на яку він 

буде здатний в рамках існуючого захворювання. 

Відповідно до міжнародної класифікації Всесвітньої організації охорони 

здоров'я, ухваленій у 1980 році, виділяють наступні рівні медико-біологічних і 

психо-соціальних наслідків хвороби чи травми, які мають враховуватися під 

час проведення реабілітації: ушкодження – будь-яка аномалія або втрата 

анатомічних, фізіологічних, психологічних структур чи функцій; порушення 

життєдіяльності – виникає внаслідок ушкодження та означає втрату можливості 

здійснювати повсякденну діяльність у межах, які вважаються нормальними для 

людського суспільства; соціальні обмеження –  що виникають у результаті 

ушкодження і порушення життєдіяльності і визивають обмеження та 

перешкоди для виконання соціальної ролі, що вважається нормальною для 

даного індивідуума. 

Останніми роками в реабілітацію введено поняття “якість життя, 

пов'язана зі здоров'ям”, при цьому саме якість життя розглядають як 

інтегральну характеристику, на яку необхідно орієнтуватися в оцінці 

ефективності реабілітації хворих та інвалідів (поняття вперше з'явилося 

IndexMedicus в 1977 році). Правильне уявлення про наслідки хвороби має 

принципове значення для розуміння суті медичної реабілітації та спрямованості 

реабілітаційних впливів. 

Організаційними основами реабілітації вважають: здійснення вихідної 

комплексної оцінки стану хворого для формулювання реабілітаційного діагнозу 

до початку реабілітації; проведення реабілітації за програмою, складеною з 

урахуванням оцінки стану хворого; здійснення оцінки ефективності 

реабілітаційних заходів у динаміці і після завершення курсу реабілітації; 

надання рекомендацій по лікувальних і соціальних заходах, необхідних в 

наступних етапах реабілітації. 

 

 



 

 

 У Сумській області координатором з організації медичної допомоги та 

реабілітації учасникам антитерористичної операції визначений Сумський 

обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни (далі – госпіталь). 

 У поліклінічному відділенні госпіталю з 2 лютого 2015 року організовано 

психотерапевтичний кабінет, де забезпечується психологічна реабілітація 

військовослужбовців. У штатний розклад закладу введена та укомплектована 

посада лікаря-психотерапевта. 

 Психологічна підтримка військовослужбовцям, учасникам АТО, а також 

їх сім’ям надається, при зверненні, лікарями загальної мережі. При 

необхідності та за згодою, вони направляються на консультацію до лікарів-

психіатрів та обласного психотерапевта. 

 На виконання доручення селекторної наради МОЗ України від 05.03.2015 

з питань медичного, медико-психологічного забезпечення та реабілітації 

учасників АТО під головуванням Міністра охорони здоров’я України 

Олександра Квіташвілі, Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я Ольги Богомолець управлінням підготовлений наказ від 

16.03.2015 № 219-ОД "Про забезпечення проведення медичної та 

профілактичної допомоги демобілізованим учасникам антитерористичної 

операції", яким передбачена організація і створення чіткої налагодженої 

системи надання медичної допомоги демобілізованим учасникам АТО, у  тому 

числі проведення обов’язкового обстеження на предмет соціально-небезпечних 

захворювань та наявних бойових психічних травм. Обстеження проводяться 

лікувально-профілактичними закладами області за територіальним принципом. 

Основним закладом, де можна пройти будь-які види обстежень (клініко-

лабораторні, ультразвукові, рентгенологічні та ін.) визначено обласний 

діагностичний та Шосткинський діагностичний центр – для жителів північного 

регіону області. 

 

Пацієнту, якому необхідно визначити обсяг реабілітаційних заходів, 

потрібно звернутись до лікувально-профілактичного закладу за місцем 

проживання або обласного діагностичного центру, який розташований за 

адресою: м.Суми, вул.Ковпака, 18, до реєстратури або до лікаря, 

відповідального за надання медичної допомоги учасникам антитерористичної 

операції (тел. для довідок  77-34-84,  24-24-04). 

Для жителів північного регіону – до обласного діагностичного центру у 

м. Шостка (Сумська область, м. Шостка, вул. Урицького, 10  (тел. 7-45-63)  
 

У разі необхідності проведення реабілітаційних заходів, обсяг та місце 

проведення реабілітації визначається лікарем, відповідальним за надання 

медичної допомоги учасникам бойових дій спільно з профільними 

спеціалістами. 
 

Огляд учасників антитерористичної операції проводиться в 

Сумському обласному діагностичному центрі (каб. 313) та діагностичному 

центрі у м.Шостка, а також  у лікувально-профілактичних закладах за 

територіальним принципом. 

 



 

 

 

За результатами проведеного обстеження видається консультативний 

висновок із наступним скеруванням пацієнта до закладу, в якому буде 

проводитись реабілітація. 
 

Поступлення осіб на медичну реабілітацію в заклади охорони здоров’я 

Сумської  області здійснюється:   

1. Переведення поранених та постраждалих з військових шпиталів на подальше 

лікування та реабілітацію в цивільні заклади охорони здоров’я області. 

2. Учасники антитерористичної операції, звільнені з лав військових сил, за 

направленням лікаря за місцем проживання. 

3. По самозверненню (до лікувальних закладів за місцем проживання). 
 

Медична реабілітація забезпечується в лікувально-профілактичних 

закладах третинного і вторинного рівнів надання медичної допомоги. 

Для проведення медичної реабілітації на вторинному рівні медичної 

допомоги задіяно 22 лікувально-профілактичних заклади міст і районів області. 

На третинному рівні медичної допомоги: 

- обласна клінічна лікарня   

- обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни  

- обласний клінічний онкологічний диспансер  

- обласний клінічний протитуберкульозний диспансер  

- обласний клінічний психоневрологічний диспансер  

- перша обласна спеціалізована лікарня (м.Ромни) 

- обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2 (с.Кудрявоє Охтирського 

району) 

- третя обласна спеціалізована психіатрична лікарня (м.Глухів) 

- обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер 

- обласний наркологічний диспансер.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 При потребі протезування (протези кінцівок, корсети, ортези шарнірні та 

безшарнірні кінцівок) звертатись до Департаменту соціального захисту 

Сумської обласної державної адміністрації. 

 Обласний діагностичний центр 
(м.Суми, вул. Ковпака, 18; тел.: 77-35-95) 

 Обласний діагностичний центр у місті Шостка 
(м.Шостка, вул.Урицького, 10; тел.: 7-45-63) 

 Лікувально-профілактичні заклади за територіальним  принципом 

Обстеження: 

Обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни 

 Реєстратура, тел.: 24-16-38 

 Завідувач поліклінічним відділенням, Сухоставець О.С., тел.: 24-13-79 

За направленням 

госпіталю 

Міністерства 

оборони України 

або військо-

лікарських комісій 

За направленням 

лікувально-профілактичних 

закладів за територіальним 

принципом 

Стаціонарна 

хірургічний профіль: 

 Обласна клінічна лікарня 

(м.Суми, вул. Троїцька, 48; тел.: 66-58-01) 

 Обласний клінічний госпіталь для інвалідів 

Вітчизняної війни 
(м. Суми, вул. Ковпака,  24; тел.: 24-16-39) 

терапевтичний  профіль: 

 Обласний клінічний госпіталь для інвалідів 

Вітчизняної війни 
 

Фізична 

 Обласний клінічний лікарсько- 

фізкультурний диспансер 

(м.Суми, вул. Лучанська, 44;  

тел.: 66-11-80) 

Психіатрична 

 Обласний клінічний психоневрологічний диспансер 

(м.Суми, вул.Ковпака, 18; тел.: 77-44-65) 

 Обласний наркологічний диспансер 

(м.Суми, вул. Куликівська, 43; тел.: 22-26-12) 

 Перша обласна спеціалізована лікарня 

(м.Ромни, бвр. Московський, 29; тел.: 2-12-66) 

 Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2 

(Охтирський район, с.Кудрявоє , вул. Охтирська 1;  тел.: 6-32-16) 

 Третя обласна спеціалізована психіатрична лікарня  

(м.Глухів , вул. Інститутська, 3; тел.: 2-22-35) 
 

Психотерапевтична 

 Обласна клінічна 

лікарня, обласний 

психотерапевт 
 

Самозвернення  

до лікувально-профі-

лактичних закладів 

за місцем проживання 



 

 

Сумський обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни 

 

Адреса: 40031, м. Суми, вул. Ковпака, 24 

Електронна адреса: sumygospital@ukr.net 

Начальник: Пилипенко В'ячеслав Григорович 

тел. 24-16-39 факс 24-14-57 
 

Терапевтичне відділення у м.Шостка 

Адреса: 41100, м. Шостка, вул. Урицького, 10 

Заступник начальника з загальних питань: Стойко Михайло Миколайович 

(код 05449) тел. 7-23-85 факс 7-23-97 

 

Ліжковий фонд госпіталю складає 230 ліжок цілодобового перебування  

(терапевтичні – 70, в т.ч. 30 – у терапевтичному відділенні у м.Шостка, 

кардіологічні – 45, хірургічні – 55, неврологічні – 60).  

Планова потужність поліклінічного відділення – 102 відвідування за 

зміну.  

  В госпіталі працює 22 лікаря та 112 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 20 учасників АТО. 

 

 

Сумська обласна клінічна лікарня 

 

Адреса: 40022  м. Суми вул. Троїцька, 48 

Електронна адреса : soklsumy@ukr.net 

Головний лікар:  Горох Володимир Васильович      

тел. 66-58-01, 66-58-00 

 

 Ліжковий фонд обласної клінічної лікарні 

складає 645 ліжок цілодобового перебування  

(ревматологічні – 40, пульмонологічні – 35,  

імунологічні – 7, ендокринологічні – 45, 

гастроентерологічні – 30, гематологічні – 33, нефрологічні – 35, хірургічні – 50, 

нейрохірургічні для дорослих – 36, нейрохірургічні для дітей – 4, торакальної 

хірургії – 20, опікові для дорослих – 22, опікові для дітей – 8, судинної хірургії 

– 30, стоматологічні для дорослих – 27, стоматологічні для дітей – 3,  

ортопедичні – 40, урологічні – 40, проктологічні – 10, неврологічні – 60, 

офтальмологічні – 40, отоларингологічні – 30).  

  Планова потужність поліклінічного відділення – 380 відвідувань за 

зміну.  

В лікарні працює 232 лікаря та 485 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 54 учасників АТО. 
 

 

 

mailto:soklsumy@ukr.net


 

 

Сумський обласний клінічний психоневрологічний диспансер 

 

Адреса: 40031, м.Суми, вул. Ковпака, 18 

Електронна адреса: dispanser08@gmail.com 

Головний лікар Сєрокурова Марина Ігорівна  

тел. 77-44-61 факс 77-44-65 

  Ліжковий фонд диспансеру складає 60 

психіатричних ліжок цілодобового перебування.  

Кількість ліжко-місць денного стаціонару 

для осіб з розладами психіки та поведінки – 40. 

Планова потужність диспансерного відділення – 250 відвідувань за зміну.  

В диспансері працює 38 лікарів та 45 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць: у стаціонарі – 30, у 

денному стаціонарі - 20 учасників АТО. 
 

 

Сумський обласний наркологічний диспансер 
 

Адреса: 40009, м.Суми, вул. Куликівська, 43 

Електронна адреса: narkosumy@ukr.net 

Головний лікар: Злиденний Тарас Володимирович тел. 22-00-79, 22-26-12 
 

 Ліжковий фонд обласного наркологічного диспансеру складає 60 

наркологічних ліжок цілодобового перебування.  

Кількість ліжко-місць денного стаціонару для осіб з наркологічними 

розладами – 50. 

Планова потужність диспансерного відділення – 35 відвідувань за зміну.  

В диспансері працює 22 лікаря та 28 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 5 учасників АТО. 
 

 

Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер 
 

Адреса: 40022, м.Суми, вул.Привокзальна, 31 

Електронна адреса: onksumy@i.ua 

Головний лікар: Конанихін Володимир Іванович 

тел. 70-04-00 

 Ліжковий фонд обласного клінічного 

онкологічного диспансеру складає 330 ліжок 

цілодобового перебування  (онкологічні – 220, 

радіологічні – 110).  

Кількість ліжок денного стаціонару – 5. 

Планова потужність диспансерного відділення – 80 відвідувань за зміну.  

В диспансері працює 66 лікарів та 179 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну допомогу зможуть отримати хворі з онкологічною патологією, 

відповідно потреби. 

mailto:narkosumy@ukr.net


 

 

Сумський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер 

 

Адреса: 42304, Сумський район, смт.Степанівка, вул. Крупської, 6 

Електронна адреса: mio.sumy@gmail.com 

Головний лікар: Бондаренко Леонід Анатолійович тел. 62-19-72 факс 62-58-44 

 Ліжковий фонд обласного клінічного 

протитуберкульозного диспансеру складає 250 

фтизіатричних  ліжок цілодобового 

перебування.  

 Планова потужність диспансерного 

відділення – 120 відвідувань за зміну.  

 В диспансері працює 39 лікарів та 110 

молодших спеціалістів з медичною освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти: стаціонарно – 15 (2-4 місяці) 

учасників АТО; амбулаторно – без обмежень (від 6 до 24 місяців). 

 

Обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер 

 

Адреса: 40022, м.Суми, вул. Лучанська, 44 

Електронна адреса: fizdispanser67@gmail.com. 

Головний лікар: Кравець Валерій Павлович  

тел. 66-11-80 

 

Планова потужність – 54 відвідування за 

зміну.  

В диспансері працює 8 лікарів та 18 

молодших спеціалістів з медичною освітою.  

Проводиться лікувальна фізкультура та 

реабілітація, масаж, фізпроцедури. 

 

 

Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни 
 

Адреса: 42001, м.Ромни,   

бульвар Московський, 29 

Електронна адреса: 1osl_romny@ukr.net 

Головний лікар: Кравчук Пилип Михайлович           

(код  05448)  тел. 2-12-66 

 Ліжковий фонд лікарні складає 810 ліжок 

цілодобового перебування  (психіатричні для 

дорослих – 745, психіатричні для дітей – 40,  

наркологічні – 25).  

Планова потужність поліклінічного відділення – 34 відвідування за зміну.  

В лікарні працює 39 лікарів та 248 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти 30  учасників АТО (1,5 місяця). 

 

mailto:mio.sumy@gmail.com
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Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2 с.Кудрявоє 
 

Адреса: 42766 Охтирський район, с.Кудрявоє,  

вул. Охтирська, 1 

Електронна адреса: 2opl@ukr.net 

Головний лікар: Неофітна Лілія Павлівна  

(код 05446)  тел. 4-29-43 

 Ліжковий фонд лікарні складає 405 ліжок 

цілодобового перебування  (психіатричні для дорослих – 

345,      психосоматичні – 30,  наркологічні – 30).  

Кількість ліжко-місць денного стаціонару для осіб з розладами психіки та 

поведінки – 25. 

Планова потужність поліклінічного відділення – 43 відвідування за зміну.  

В лікарні працює 22 лікаря та 133 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти 40 учасників АТО (по 60 днів)  . 
 

Третя обласна спеціалізована психіатрична лікарня 
 

Адреса: 41400, м.Глухів, вул. Інститутська, 3 

Електронна адреса: aminazin@sm.ukrtel.net 

Головний лікар: Бойко Валерій Леонтійович  

(код 05444) тел. 2-22-35 факс 3-30-08 

 Ліжковий фонд лікарні складає 170 психіатричних  ліжок цілодобового 

перебування.  Кількість ліжко-місць денного стаціонару для осіб з розладами 

психіки та поведінки – 12. 

Планова потужність поліклінічного відділення – 13 відвідувань за зміну.  

В лікарні працює 12 лікарів та 54 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 5 учасників АТО. 
 

Сумський обласний діагностичний центр 
 

Адреса: 40031    м. Суми вул. Ковпака, 18 

Електронна адреса: sokdc@ukrpost.ua 

В.о. головного лікаря Вітер Ігор Іванович   

 тел. 77-35-95 

Планова потужність – 120 відвідувань за зміну.  

В центрі працює 18 лікарів та 18 молодших 

спеціалістів з медичною освітою.  

 

Обласний діагностичний центр у місті Шостка 

Адреса: 41100, м.Шостка, вул.Урицького, 10 

Електронна адреса: shostka.odc@gmail.com 

Директор: Стенько Світлана Михайлівна 

(код 05449)  тел. 7-45-63 

Планова потужність – 160 відвідувань за зміну.  

В центрі працює 8 лікарів та 9 молодших спеціалістів з 

медичною освітою.  

 



 

 

Місто Суми 

 

 Населення міста станом на 01.01.2015 року складає 

270700 осіб, міське – 267800, сільське – 2900. 
  

Міський відділ охорони здоров’я: 

Код (0542) 

Адреса: 40004  м. Суми вул. Горького, 21 

Електронна адреса : uozsmr@ukr.net 

Начальник відділу:  Братушка Ольга Володимирівна      тел. 70-06-59, 70-06-58 
 

Медична допомога мешканцям міста надається: 
 

 - міською клінічною лікарнею № 1 з ліжковим фондом 360 ліжок 

(терапевтичні - 40, пульмонологічні – 30,  алергологічні – 10, кардіологічні – 60, 

травматологічні – 35, ортопедичні – 25, 

хірургічні – 40, урологічні – 40, 

гінекологічні – 40, неврологічні – 40. 

Кількість ліжок денного стаціонару – 60. 

Планова потужність поліклінічного 

відділення – 550 відвідувань  за зміну.  В 

лікарні працює 148 лікарів та 355 

молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможе 

пройти за місяць 71 учасник АТО. 
 

Адреса: 40021 м.Суми, вул. 20 років Перемоги, 13.    

Електронна адреса: smkl1@gmail.com 

Головний лікар: Домінас  Валентина Михайлівна  

Код (0542) тел. 66-37-02 
 

 

- міською клінічною лікарнею № 4 з ліжковим фондом 220 ліжок 

(терапевтичні - 40, ендокринологічні – 20, інфекційні – 30, неврологічні – 80, 

відновного лікування – 50. Кількість ліжок денного стаціонару – 71. Планова 

потужність поліклінічного відділення – 1230 відвідувань за зміну. Працює 141 

лікар, та 363 молодших спеціалістів з 

медичною освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть 

пройти за місяць 5 учасників АТО. 

 

Адреса: 40000 м.Суми, вул. Праці, 3 

Електронна адреса:  4smkl@ukr.net 

Головний лікар: Стефаник  Тарас 

Васильович   тел. 27-63-09, 68-60-52 
 

 

 



 

 

 

- міською клінічною лікарнею  № 5 з ліжковим фондом 330 ліжок 

(терапевтичні - 70, хірургічні – 60, 

проктологічні – 20, гнійної хірургії – 

10, судинної хірургії – 20, 

гінекологічні – 40, офтальмологічні – 

40, отоларингологічні – 40, 

гатроентерологічні – 30. Кількість 

ліжок денного стаціонару – 72. 

Планова потужність поліклінічного 

відділення – 891 відвідування за 

зміну. 

Працює 185 лікарів, та 434 

молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 39 учасників АТО. 
 

Адреса: 40007 м.Суми, вул. М.Вовчок, 2 

Електронна адреса:  gor506@ukr.net 

Головний лікар: Петренко В’ячеслав Юрійович тел. 66-28-00, 66-28-01 
 

 
 

 

 

- центром медико-санітарної допомоги м.Суми  №3  
 

 

 

            Кількість ліжок денного 

стаціонару – 35, планова  

потужність  – 400 відвідувань за  

зміну. Працює 44 лікаря, та 87 

молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію 

зможуть пройти за місяць 15 

учасників АТО. 

 

 

 

Адреса: 40009 м.Суми, вул. Іллінська, 48/50 

Електронна адреса: centr3sumy@ukr.net 

Головний лікар: Котков  Володимир Вікторович   

тел. 65-77-00, 65-77-07 

 

 

 

 



 

 

 

Білопільський район  
 

 

 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 51000 осіб, 

міське – 30100, сільське – 20900. 

 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та її структурними 

підрозділами. Ліжковий фонд 

центральної районної складає 205 

ліжок (терапевтичні – 40, неврологічні 

– 30, педіатричні – 25, інфекційні для 

дорослих – 20, інфекційні для дітей – 

5, хірургічні – 30, травматологічні – 

25, для вагітних та роділь – 10, патології вагітних – 5, гінекологічні – 15). 

 Структурні підрозділи ЦРЛ – 3 дільничні лікарні на 65 ліжок, 7 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 10 фельдшерсько-

акушерських та 26 фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 95 (в т.ч. в ЦРЛ – 30).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

1 190 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 350).  

В районі працюють 97 лікарів та 333  молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 20 учасників АТО. 

 

 

 

Білопільська центральна районна лікарня 

 

Код 05443 

Адреса: м.Білопілля, вул. Маяковського, 27 

Електронна адреса: belbol@ukrpost.ua 

Головний лікар: Мартиненко Юрій Іванович  тел. 9-17-45, 9-17-47 
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Буринський район 

 

 

Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 25600 особи,  

міське – 8900, сільське – 16700. 

 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею, центром 

первинної медико-санітарної допомоги 

та їх структурними підрозділами. 

Ліжковий фонд центральної районної 

складає 130 ліжок (терапевтичні – 30, 

неврологічні – 10, педіатричні – 20, 

інфекційні для дорослих – 10, інфекційні для дітей – 5, хірургічні – 20, 

травматологічні – 5, отоларингологічні – 5, для вагітних та роділь – 5, патології 

вагітних – 5,  гінекологічні – 15). 

Структурні підрозділи ЦРЛ – 1 дільнична лікарня на 10 ліжок, 2 

фельдшерсько-акушерських та 3 фельдшерських пунктів.  

 В районі функціонує центр первинної медико-санітарної допомоги, до 

складу якого увійшли 3 лікарські амбулаторії, 2 амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини, 14 фельдшерсько-акушерських та 13 

фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 50 (в т.ч. в ЦПМСД – 40).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

587 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 200).  

В районі працюють 49 лікарів та 249 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 5 учасників АТО. 

 

Буринська центральна районна лікарня 

 

Код 05454 

Адреса: 41700 м. Буринь, вул. Кутузова, 15 

Електронна адреса: burhosp@yandex.ru 

Головний лікар: Сидорук Зоя Олексіївна  тел. 2-20-77 

 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Буринського району 

 

Адреса: 41700 м. Буринь, вул. Кутузова, 15 

Електронна адреса: burcеntrsm@.ukr.net 

Головний лікар: Старосвєт Віталій Анатолійович   тел. 2-22-34 

 

 



 

 

 

Великописарівський район  
 

 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 19700 

осіб, міське –7300, сільське – 

12400. 

 

Медична допомога 

мешканцям району надається 

центральною районною лікарнею 

та її структурними підрозділами. 

Ліжковий фонд центральної 

районної складає 100 ліжок 

(терапевтичні – 37, педіатричні – 

15, інфекційні для дорослих – 8, 

хірургічні – 22, для вагітних та 

роділь – 8, гінекологічні – 10). 

 В структурі ЦРЛ – 2 лікарські амбулаторії, 6 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, 4 фельдшерсько-акушерських та 15 

фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 40 (в т.ч. в ЦРЛ – 5).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

445 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 170).  

В районі працюють 42 лікаря та 167 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

 

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 15 учасників АТО. 

 

 

 

 

Великописарівська центральна районна лікарня 

 

Код 05457 

Адреса: 42800 смт Велика Писарівка, вул. Коцюбинського, 5 

Електронна адреса: vpsrcrb@i.ua 

Головний лікар: Побідинський  Роман Іванович   тел. 5-11-69 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Глухівський район 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 57500 осіб, 

міське – 37300, сільське – 20200. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та центром 

первинної медико-санітарної допомоги 

зі структурними підрозділами. 

Ліжковий фонд центральної районної 

складає 300 ліжок (терапевтичні – 50, 

кардіологічні – 30, неврологічні – 30, 

педіатричні – 15, інфекційні для 

дорослих – 10, інфекційні для дітей – 5, 

хірургічні – 20, гнійної хірургії – 20, 

урологічні – 10, травматологічні – 30, для вагітних та роділь – 10, патології 

вагітних – 10, гінекологічні – 20, отоларингологічні – 10, офтальмологічні – 10, 

наркологічні – 11, дермато-венерологічні – 5, реанімаційні – 4). 

 В районі функціонує центр первинної медико-санітарної допомоги, до 

складу якого увійшли 3 лікарські амбулаторії, 1 амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини, 15 фельдшерсько-акушерських та 29 

фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 120 (в т.ч. в ЦРЛ – 70).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

1 402 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 1 136).  

 

В районі працюють 126 лікарів та 468 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 60 учасників АТО. 

 

Глухівська центральна районна лікарня 

 

Код 05444 

Адреса: 41400 м.Глухів, вул. Інститутська, 3 

Електронна адреса: gcrl@i.ua 

Головний лікар: Лютов Володимир Павлович тел. 2-20-22 

 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Глухівського району 

 

Адреса: 41470 смт Шалигине, вул. 40 років Перемоги, 10  

Електронна адреса: medcentr.glukhiv@ukr.net 

Головний лікар: Тюльпа Олександр Миколайович     тел. 2-21-39 

 

 



 

 

Конотопський район 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 121400 осіб,       

міське – 89900, сільське – 31500. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею, центром 

первинної медико-санітарної допомоги 

та їх структурними підрозділами. 

Ліжковий фонд центральної районної 

складає 600 ліжок (терапевтичні – 41, 

кардіологічні – 45, гастроентерологічні 

– 25, неврологічні – 45, педіатричні – 

45, інфекційні для дорослих – 20, 

інфекційні для дітей – 10, хірургічні 

для дорослих – 60, хірургічні для дітей 

– 5, проктологічні – 5, урологічні – 25, травматологічні – 40, онкологічні – 30, 

для вагітних та роділь – 13, патології вагітних – 17, гінекологічні – 35, 

фтизіатричні – 38, отоларингологічні для дорослих – 20, отоларингологічні для 

дітей – 5, офтальмологічні – 25, наркологічні – 25, дермато-венерологічні – 20, 

реанімаційні - 6). 

Структурні підрозділи центральної районної лікарні: 1 амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини,  1 фельдшерський пункт. 

 В районі функціонує центр первинної медико-санітарної допомоги, до 

складу якого увійшли 4 лікарських амбулаторії, 9 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, 8 фельдшерсько-акушерських та 28 

фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 242 (в т.ч. в ЦРЛ – 164).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

1 895 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 1 472).  

В районі працюють 231 лікар та 763 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 8 учасників АТО. 
 

Конотопська центральна районна лікарня лікарня  

ім. академіка Михайла Давидова 

Код 05447 

Адреса: 41600 м.Конотоп, вул. Семашка, 5 

Електронна адреса: konotopcrlomk@ i.ua 

В. о. головного лікаря: Сутулін Валерій Васильович     тел. 6-13-60 
 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району 

Адреса: с.Попівка, вул. Ілліча,2 

Електронна адреса: konotoprda_voz@i.ua 

Головний лікар: Маняк Анатолій Володимирович  тел. 2-29-40, 2-33-59 

 

mailto:konotopcrlomk@
mailto:konotoprda_voz@i.ua


 

 

 

Краснопільський район 
 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 29100 осіб, 

міське – 10400, сільське – 18700. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та центром 

первинної медико-санітарної допомоги 

зі структурними підрозділами. 

Ліжковий фонд центральної районної 

складає 150 ліжок (терапевтичні – 35, 

неврологічні – 25, педіатричні – 15, 

інфекційні для дорослих – 15, 

хірургічні – 20, гінекологічні – 15, 

хоспісні – 25). 

 В районі функціонує центр 

первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого увійшли 4 лікарські 

амбулаторії, 8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 5 

фельдшерсько-акушерських та 19 фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 60 (в т.ч. в ЦРЛ – 10).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

730 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 150).  

 

В районі працюють 51 лікар та 178 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 7 учасників АТО. 

 

 

Краснопільська центральна районна лікарня 

 

Код 05459 

Адреса: 42400 смт Краснопілля, вул. Лермонтова,39 

Електронна адреса: krasnop_crl@i.ua 

Головний лікар: Івахненко Євгеній Петрович тел. 7-14-80 

 

 

Краснопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  

 

Адреса: 42400 смт Краснопілля, вул. Лермонтова,39 

Електронна адреса: kras_cpmsd@ukr.net 

В.о. головного лікаря: Масалітіна Валентина Михайлівна      тел. 7-10-96 
 

 

 

mailto:krasnop_crl@i.u
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 Кролевецький район 

 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 38800 осіб, 

міське – 23300, сільське – 15500. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та її структурними 

підрозділами. Ліжковий фонд 

центральної районної складає 207 

ліжок (терапевтичні – 51, кардіологічні 

– 12, неврологічні – 25, педіатричні – 

17, інфекційні для дорослих – 8, 

інфекційні для дітей – 7, хірургічні – 

40, травматологічні – 15, для вагітних 

та роділь – 6, патології вагітних – 15, 

гінекологічні – 9, отоларингологічні – 2). 

Структурні підрозділи ЦРЛ: 6 лікарських амбулаторій, 5 амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини, 9 фельдшерсько-акушерських та 15 

фельдшерських пунктів. 

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 110 (в т.ч. в ЦРЛ – 50).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

1 003 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 643).  

В районі працюють 83 лікаря та 285 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 5 учасників АТО. 

 

 

 

Кролевецька  центральна районна лікарня 

 

Код 05453 

Адреса: 41300 м. Кролевець, бульвар Шевченка, 57 

Електронна адреса: krolcrl@rambler.ru 

Головний лікар: Пінчук Олена Костянтинівна, тел. 5-15-33 
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 Лебединський район 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 46500 осіб, 

міське – 25600, сільське – 20900. 

 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та її структурними 

підрозділами. Ліжковий фонд 

центральної районної складає 216 

ліжок (терапевтичні – 25, кардіологічні 

– 20, неврологічні – 34, педіатричні – 

22, інфекційні для дорослих – 9, 

інфекційні для дітей – 5, хірургічні  – 

40, урологічні – 5, травматологічні – 

15, для вагітних та роділь – 5, 

патології вагітних – 2, гінекологічні – 9, отоларингологічні – 5, офтальмологічні 

– 5, хоспісні – 15). 

Структурні підрозділи ЦРЛ: 2 лікарських амбулаторій,  7 амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини, 7 фельдшерсько-акушерських та 24 

фельдшерських пунктів. 

 Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 104 (в т.ч. в ЦРЛ – 54).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

886 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 613).  

В районі працюють 116 лікарів та 371 молодший спеціаліст з медичною 

освітою.  

 

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 30  учасників АТО. 

 

 

 

 

Лебединська центральна районна лікарня  

ім. лікаря  К.О.Зільберника 

 

Код 05445 

Адреса: 42200 м. Лебедин, вул. Першогвардійська, 17 

Електронна адреса: lebol@ukr.net 

Головний лікар: Шепіль Владислав Михайлович       тел. 2-21-95 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Липоводолинський район 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 19300 осіб, 

міське – 5200, сільське – 14100. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та центром 

первинної медико-санітарної допомоги 

зі структурними підрозділами. 

Ліжковий фонд центральної районної 

складає 107 ліжок (терапевтичні – 35, 

неврологічні – 10, педіатричні – 10, 

інфекційні для дорослих – 8, 

інфекційні для дітей – 2, хірургічні – 

25, для вагітних та роділь – 7, патології 

вагітних – 2, гінекологічні – 8). 

В районі функціонує центр первинної медико-санітарної допомоги, до 

складу якого увійшли 1 лікарська амбулаторія, 6 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських та 9 

фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 40 (в т.ч. в ЦРЛ – 10).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

443 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 150).  

В районі працюють 36 лікарів та 141 молодший спеціаліст з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 8 учасників АТО. 

 

 

Липоводолинська центральна районна лікарня 

 

Код 05452 

Адреса: 42500 смт. Липова Долина, вул. Лікарняна, 3 

Електронна адреса: ldol_crl@ukrpost.ua 

Головний лікар: Бадіон Олексій Миколайович  тел. 5-16-95 

 

 

Липоводолинський районний центр  

первинної медико-санітарної допомоги 

 

Адреса: 42500 смт. Липова Долина, вул. Лікарняна, 3 

Електронна адреса: l-dolina_centrpmsd@mail.ru 

Головний лікар: Олійник Віталіна Миколаївна  тел. 5-14-98 

 

mailto:ldol_crl@ukrpost.ua
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Недригайлівський район 

 

Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 24900 осіб, 

міське – 8600, сільське – 16300. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та центром 

первинної медико-санітарної 

допомоги зі структурними 

підрозділами. Ліжковий фонд 

центральної районної складає складає 

135 ліжок (терапевтичні – 40, 

неврологічні – 20, педіатричні – 10, 

інфекційні для дорослих – 10, 

інфекційні для дітей – 5, хірургічні – 

20, гнійної хірургії – 10, для вагітних 

та роділь – 5, патології вагітних – 5, гінекологічні – 10). 

 В районі функціонує центр первинної медико-санітарної допомоги, до 

складу якого увійшли 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 5 

фельдшерсько-акушерських та 24 фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 52 (ЦПМСД).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

350 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 155).  

 

В районі працює 61 лікар та 192 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 12 учасників АТО. 

 

Недригайлівська центральна районна лікарня 

 

Код 05455 

Адреса: 42100 смт Недригайлів, вул. Чапаєва, 12 

Електронна адреса: nedr_crl@ukrpost.ua 

Головний лікар: Пономаренко Ігор Васильович     тел. 5-21-31 

 

Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  

 

Адреса: 42100 смт Недригайлів, вул. Чапаєва, 12 

Електронна адреса: nedr_centrpmsd@ukr.net 

Головний лікар: Неменко Тетяна Володимирівна  тел. 5-20-70 
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Охтирський район 

  

Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 74900 осіб, 

міське – 50600, сільське – 24300. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею, міською 

стоматологічною поліклінікою 1 

селищною лікарнею, 4 сільськими 

дільничними лікарнями, 7 

амбулаторіями загальної практики – 

сімейної медицини, 9 фельдшерсько-

акушерськими та 14 фельдшерськими 

пунктами. 

  Ліжковий фонд центральної 

районної складає 343 ліжка 

(терапевтичні – 60, неврологічні – 40, педіатричні – 25, інфекційні для дорослих 

– 20, інфекційні для дітей – 20, хірургічні – 55, урологічні – 20, травматологічні 

– 30, для вагітних та роділь – 14, патології вагітних – 6, гінекологічні – 20, 

отоларингологічні – 15, офтальмологічні – 15, реанімаційні – 3). Ліжковий фонд 

лікарень первинного рівня – 42 ліжка. 

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 162 (в т.ч. в ЦРЛ – 89).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

1 245 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 539).  

 

В районі працює 191 лікар та 624 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 60 учасників АТО. 

 

 

 

Охтирська центральна районна лікарня 

 

Код 05446 

Адреса: 42700 м.Охтирка, вул. Фрунзе, 57 

Електронна адреса: KZ_CRL@I.UA 

Головний лікар: Збаражський Петро Петрович  тел. 6-33-58 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 Путивльський район 

 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 28200 осіб, 

міське – 16000, сільське – 12200. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та її структурними 

підрозділами. Ліжковий фонд 

центральної районної складає 137 

ліжок (терапевтичні – 30, неврологічні 

– 15, педіатричні – 10, інфекційні для 

дорослих – 7, інфекційні для дітей – 5, 

хірургічні – 20, травматологічні – 10, 

для вагітних та роділь – 6, патології 

вагітних – 4, гінекологічні – 15, 

фтизіатричні – 15). 

  Структурні підрозділи лікарні:  4 лікарських амбулаторій, 2 амбулаторії   

загальної практики-сімейної медицини, 1 фельдшерсько-акушерський та 34 

фельдшерських пунктів. 

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 59 (в т.ч. в ЦРЛ – 24).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

564 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 375).  

 

В районі працюють 54 лікаря та 195 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

 

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 10 учасників АТО. 

 

 

 

Путивльська центральна районна лікарня 

 

Код 05442 

Адреса: 41500 м. Путивль, вул. Куйбишева, 1 

Електронна адреса: Putivl-glav@еmail.uа 

Головний лікар: Семененко Світлана Володимирівна тел. 5-13-67 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 Роменський район 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 74700 осіб, 

міське – 40400, сільське – 34300. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною, центром первинної медико-

санітарної допомоги та їх 

структурними підрозділами, районною 

стоматологічною поліклінікою. 

Ліжковий фонд центральної 

районної складає 380 ліжок 

(терапевтичні – 40, кардіологічні – 30, 

неврологічні – 30, педіатричні – 25, 

інфекційні для дорослих – 15, 

інфекційні для дітей – 5, хірургічні для 

дорослих – 23, хірургічні для дітей – 7, гнійної хірургії – 20, урологічні – 20, 

травматологічні – 30, онкологічні – 20, для вагітних та роділь – 20, патології 

вагітних – 15, гінекологічні – 20, отоларингологічні для дорослих – 15, 

отоларингологічні для дітей – 5, офтальмологічні – 20, дермато-венерологічні 

для дорослих – 17, дермато-венерологічні для дітей – 3). 

  Структурним підрозділом ЦРЛ  є 1 міська амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини. 

 В районі функціонує центр первинної медико-санітарної допомоги, до 

складу якого увійшли 7 лікарських амбулаторій, 9 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, 20 фельдшерсько-акушерських та 33 

фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 160 (в т.ч. в ЦРЛ – 85).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

1 277 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 628).  

В районі працюють 208 лікарів та 595 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 80 учасників АТО. 

 

Роменська центральна районна лікарня 

Код 05448 

Адреса: 42001 м. Ромни, бульвар Московський, 24 

Електронна адреса: romny_srb@email.ua 

Головний лікар: Гунькова Валентина Василівна  тел. 2-24-26 

 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Роменського району 

Адреса: с.Бобрик, вул. Леніна,56 

Електронна адреса:   kzcpmsd_romny@i.ua 

Головний лікар: Козаченко Микола Іванович  тел. 9-46-25 
 

mailto:kzcpmsd_romny@i.ua


 

 

 

Середино-Будський район 

 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 16900 осіб, 

міське – 9000, сільське – 7900. 

 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею, 1 селищною 

лікарнею, 2 лікарськими 

амбулаторіями, 1 амбулаторією 

загальної практики-сімейної 

медицини, 6 фельдшерсько-

акушерськими та 17 фельдшерськими 

пунктами. 

Ліжковий фонд центральної 

районної лікарні складає 100 ліжок (терапевтичні – 20, неврологічні – 10, 

педіатричні – 12, інфекційні для дорослих – 5, інфекційні для дітей – 5,  

хірургічні – 23, для вагітних та роділь – 10, патології вагітних – 5, гінекологічні 

– 10). Ліжковий фонд селищної лікарні – 5 хоспісних ліжок. 

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 30 (в т.ч. в ЦРЛ – 20).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

368 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 252).  

В районі працюють 33 лікаря та 140 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 7 учасників АТО. 

 

 

 

 

Середино-Будська центральна районна лікарня 

 

Код 05451 

Адреса: 41000 м.Середина-Буда, вул. Вокзальна, 29 

Електронна адреса: budbol@inet.ua 

Головний лікар: Осипенко Олексій Васильович  тел. 7-17-31 
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Сумський район 
 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 62600 осіб, 

міське – 10900, сільське – 51700. 

 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та центром 

первинної медико-санітарної допомоги 

зі структурними підрозділами. 

Ліжковий фонд центральної районної 

складає 245 ліжок (терапевтичні – 70, 

кардіологічні – 30, неврологічні – 40, 

відновного лікування – 15, хірургічні 

для дорослих – 20, ортопедичні – 15, 

гінекологічні – 25, отоларингологічні – 15, офтальмологічні – 15). 

 В районі функціонує центр первинної медико-санітарної допомоги, до 

складу якого увійшли 1 лікарська амбулаторія, 20 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, 8 фельдшерсько-акушерських та 26 

фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 144 (ЦПМСД).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

979 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 170).  

 

В районі працюють 126 лікарів та 340 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 45 учасників АТО. 

 

Сумська центральна районна лікарня 

 

Код 0542 

Адреса: 40007 м. Суми, вул. М.Вовчок, 2 

Електронна адреса: info@crkl.sumy.ua 

Головний лікар: Поцелуєв Володимир Іванович  тел. 66-57-01 

 

 

Сумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  

 

Адреса: 42303 с.Стецьківка, вул. Леніна, 79 

Електронна адреса:  srcpmsd@crkl.sumy.ua 

Головний лікар: Метенко Світлана Юріївна  тел. 66-57-02  
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 Тростянецький район 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 36000 осіб, 

міське – 21100, сільське – 14900. 

 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та її структурними 

підрозділами. Ліжковий фонд 

центральної районної складає 185 

ліжок (терапевтичні – 40, неврологічні 

– 20, педіатричні – 20, інфекційні для 

дорослих – 12, інфекційні для дітей – 

10, хірургічні – 30, травматологічні – 

20, для вагітних та роділь – 12, 

патології вагітних – 8, гінекологічні – 

10, реанімаційні – 3). 

 До складу ЦРЛ увійшли: 1 лікарська амбулаторія, 7 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, 9 фельдшерсько-акушерських та 13 

фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 80 (в т.ч. в ЦРЛ – 30).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

898 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 600).  

 

В районі працюють 83 лікаря та 258 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 4 учасники АТО. 

 

 

 

Тростянецька центральна районна лікарня 

 

Код 05458 

Адреса: 42600 м. Тростянець, вул. Нескучанська, 7 

Електронна адреса: crltr@sm.ukrtel.net 

Головний лікар: Плахтиря Анатолій Анатолійович  тел. 5-10-01 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шосткинський район 

 

Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 99000 осіб, 

міське – 85100, сільське – 13900. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею, міською дитячою 

лікарнею, міською стоматологічною 

поліклінікою, центром первинної 

медико-санітарної допомоги зі 

структурними підрозділами та 

районною лікарнею. Ліжковий фонд 

центральної районної складає 405 

ліжок (терапевтичні – 40, 

кардіологічні – 30, ендокринологічні – 

10, неврологічні – 35, інфекційні для 

дорослих – 25, хірургічні для дорослих – 45, хірургічні для дітей – 5, урологічні 

– 15, травматологічні для дорослих – 25, травматологічні для дітей – 5, 

онкологічні – 5, для вагітних та роділь – 25, патології вагітних – 15, 

гінекологічні – 35, отоларингологічні для дорослих – 25, отоларингологічні для 

дітей – 5, офтальмологічні – 25, наркологічні – 18, дермато-венерологічні – 17); 

міської дитячої лікарні – 75 ліжок (педіатричні – 50, інфекційні для дітей – 25). 

 В районі функціонує районна лікарня на 35 ліжок та центр первинної 

медико-санітарної допомоги, до складу якого увійшли 8 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, 3 фельдшерсько-акушерських та 15 

фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 193 (в т.ч. в ЦРЛ – 123).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

1 184 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 488).  

В районі працюють 275 лікарів та 773 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 27 учасників АТО. 

 

Шосткинська центральна районна лікарня 

Код 05459 

Адреса: 41100 м. Шостка, вул. Щедріна, 1 

Електронна адреса: shostka.crl@i.ua 

Головний лікар: Штогрин Олег Теофільович  тел. 7-22-67 

 

Шосткинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  

 

Адреса: 41140 смт Вороніж, вул. Новгород-Сіверська, 33 

Електронна адреса: shostkarcpmsd@gmail.com 

Головний лікар: Безкоровайний Володимир Павлович  тел. 7-64-35, 7-62-35 

 

mailto:shostka.crl@i.ua
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Ямпільський район 

 

 

 

 Населення району станом на 

01.01.2015 року складає 24500 осіб, 

міське – 16500, сільське – 8000. 

 Медична допомога мешканцям 

району надається центральною 

районною лікарнею та її структурними 

підрозділами. Ліжковий фонд 

центральної районної складає 125 

ліжок (терапевтичні – 30, неврологічні 

– 15, педіатричні – 20, хірургічні – 30, 

для вагітних та роділь – 15, патології 

вагітних – 5, гінекологічні – 10). 

Структурні підрозділи ЦРЛ – 1 

селищна та 1 міська лікарня по 15 терапевтичних ліжок, 1 лікарська 

амбулаторія, 2 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 8 

фельдшерсько-акушерських та 6 фельдшерських пунктів.  

Кількість ліжок денного стаціонару в районі – 50 (в т.ч. в ЦРЛ – 20).  

Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району складає 

655 відвідувань за зміну (в т.ч. ЦРЛ – 360).  

В районі працюють 44 лікаря та 182 молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

Медичну реабілітацію зможуть пройти за місяць 2 учасники АТО. 

 

 

 

 

Ямпільська центральна районна лікарня 

 

Код 05456 

Адреса: 41200 смт Ямпіль, вул. Червонопрапорна, 38 

Електронна адреса: Yampol-CRL@i.ua 

Головний лікар: Бойчунь Вадим Олександрович  тел.  2-13-50 
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