
 ПЕРЕЛІК 

сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів 3 МКЛ,  

з якими можна підписати декларацію: 

Поліклініка 3 МКЛ 

Відділення сімейної медицини №1 

Львів, вул. Озаркевича, 2                                                                 Телефон реєстратури 235-22-70 

 

 Білоус 
 Іванна  
 Іванівна 

лікар-спеціаліст 
закінчила Львівський національний медичний університет 

 

Вишневська  
Людмила 
 Іванівна 
лікар-спеціаліст 
закінчила Львівський національний медичний університет 

 

Галун 
 Ірина  
Володимирівна 
лікар вищої категорії 
закінчила Львівський національний медичний університет 

 

 Зворська  
 Ірина  
 Миронівна 

лікар-спеціаліст 
закінчила Львівський національний медичний університет 

 

 Кавецька  
 Анастасія 
  Радіківна 

лікар-спеціаліст 
Закінчила Донецький національний медичний університет 

 

 Островська  
 Христина  
 Петрівна 

лікар ІІ категорії 
закінчила Івано-Франківська державна медична академія 

 

 Рехман  
 Леся  
 Миколаївна 

лікар І категорії 
закінчила Ужгородський державний медичний університет 
 

 
 

 



 
Амбулаторія сімейної медицини №1 

Львів, вул. Івана Величковського,30                                               Телефон реєстратури 295-47-15 

 

 Бєлко 

Світлана  
Володимирівна 
лікар вищої категорії 
закінчила Львівський національний медичний інститут 

 

 Богдан  

Олександра  
Степанівна 
лікар І категорії 
закінчила Львівський національний медичний університет 

 

 Боднар  
 Марія  
 Дмитрівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський національний медичний інститут 

 

 Кушнір  
 Святослав 
  Григорович 

лікар вищої категорії 
закінчив Львівський державний медичний інститут 

 

 Соломенюк  
 Наталія  
 Євстахіївна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний інститут 

 

 Турянська  
 Ольга  
 Тарасівна 

лікар-спеціаліст 
закінчила Львівський національний медичний університет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Амбулаторія сімейної медицини №2 
Львів, вул. Якова Раппопорта, 6                                                     Телефон реєстратури 255-45-30 

 
 

 

 Александрович  
 Валентина  
 Андріївна 

лікар вищої категорії 
закінчила Київський медичний інститут 

 

 

 Горна-Голь  
 Інна  
 Миколаївна 

лікар І категорії 
закінчила Львівський державний медичний університет 

 

 

 Онищук  
 Леся  
 Євгенівна 

лікар І категорії 
закінчила Львівський державний медичний університет 

 

 

 Шавель 
  Юлія  
 Степанівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний інститут 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Амбулаторія сімейної медицини №3 
Львів вул. Олени Степанівни 35А                                                  Телефон реєстратури 233-12-12 

 
 

 

 

 Галишич  
 Галина  
 Іванівна 

лікар І категорії 
закінчила Львівський національний медичний університет 

 

 Дзіх  
 Наталія  
 Богданівна 

лікар ІІ категорії 
закінчила Львівський державний медичний університет 

 

Друкер 
 Денис  
 Ігорович 

лікар ІІ категорії 
закінчив Львівський державний медичний університет 

 

 Заярнюк 
 Василь  
 Петрович 

лікар вищої категорії 
закінчив Львівський державний медичний університет 

 

 Ковальчук  
 Наталія  
 Романівна 

лікар І категорії 
закінчила Львівський державний медичний університет 

 

 Кравчук 
 Ірина  
 Володимирівна 

лікар ІІ категорії 
закінчила Львівський державний медичний університет 

 

 Крук  
 Оксана 
 Богданівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Ужгородський державний медичний університет 

 

 Петровська  
 Уляна 
 Богданівна 

лікар ІІ категорії 
закінчила Львівський державний медичний інститут 

 

 Сокірко  
 Людмила  
 Олександрівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний інститут 



Амбулаторія сімейної медицини №4 

Львів вул. Шевченка 358Б                                                                 Телефон реєстратури 291-13-88 

 
 
 
 

 

 

Белюх  
 Христина 
  Ігорівна 

лікар І категорії 
закінчила Львівський національний медичний університет 

 

Гончар  
 Світлана  

Іванівна 
лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний університет 

 Кіндрат  
 Ольга  
 Федорівна 

лікар-спеціаліст 
закінчила Львівський національний медичний університет 

 Коновалова  
 Тамара  
 Адамівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний інститут 

 

Лисюк 
 Ігор  
 Сергійович 

лікар вищої категорії 
закінчив Львівський державний медичний інститут 

 

Марущак  
 Ганна  
 Григорівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Ужгородський державний медичний університет 

 Нестерович  
 Людмила  
 Іванівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний інститут 

 

Сапрука  
 Христина  
 Олександрівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний інститут 

 

Семенча 
 Ніна  
 Вольфівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний інститут 



Амбулаторія сімейної медицини №5 
Львів вул. Шевченка, 366                                                             Телефон реєстратури 291-13-87 

 

 

 Данилець  
 Богданна  
 Олексіївна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний інститут 

 

 Дорош  
Мирослава  
Євстахіївна 
лікар-спеціаліст 
закінчила Львівський державний медичний університет 

 

 Ковпак  
 Зоя 
  Іванівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Одеський медичний інститут 

 

 Степанова 
  Валентина  
 Леонідівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Українська медична стоматологічна академія (м.Полтава) 

 

 Тимчишин  
 Неоніла  
 Ярославівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний інститут 

 

 Ткаченко  
 Марта  
 Володимирівна 

лікар вищої категорії 
закінчила Львівський державний медичний університет 

 

 Флоринський  
 Ігор  
 Михайлович 

лікар вищої категорії 
закінчив Львівський державний медичний інститут 

 

 Ясінська  
 Лідія  
 Володимирівна 

лікар-спеціаліст 
закінчила Львівський державний медичний університет 

 

 Ясницький  
 Григорій 
 Васильович 

лікар-спеціаліст 
закінчив Львівський державний медичний інститут 


