
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження переліку одержувачів 
бюджетних коштів на виконання Програми 
забезпечення лікарськими засобами у разі 
амбулаторного лікування окремих категорій 
населення м. Львова на 2020-2021 роки 
 
 
 З метою реалізації Програми забезпечення лікарськими засобами у разі 
амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2021 
роки, затвердженої ухвалою міської ради від 21.11.2019 № 5891, керуючись 
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, заслухавши 
інформацію начальника управління охорони здоров’я департаменту 
гуманітарної політики, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Затвердити перелік одержувачів бюджетних коштів на виконання 
Програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування 
окремих категорій населення м. Львова на 2020-2021 роки згідно з додатком. 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
 
               Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
одержувачів бюджетних коштів на виконання Програми  

забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих 
категорій населення м. Львова на 2020-2021 роки 

 
 

№ 
з/п 

Назва одержувача  
бюджетних коштів 

Код 
ЄДРПОУ 

Юридична 
адреса/фактична 

адреса 

1. Комунальне некомерційне 
підприємство “Львівська 1-а 
міська клінічна лікарня імені 
Князя Лева“ 

01996622 79019, м. Львів,  
вул. Ужгородська, 1 

2. Комунальне некомерційне 
підприємство “3-я міська 
клінічна лікарня м. Львова“ 

01996645 79016, м. Львів,  
вул. Є. Озаркевича, 2 

3. Комунальне некомерційне 
підприємство “4-а міська 
клінічна лікарня м. Львова“ 

01996651 79005, м. Львів,  
вул. Я. Cтецька, 3 

4. Комунальне некомерційне 
підприємство “5-а міська 
клінічна лікарня м. Львова“ 

01996668 79013, м. Львів,  
вул. Є. Коновальця, 26 

5. Комунальне некомерційне 
підприємство “1-а міська 
поліклініка м. Львова“ 

01984276 79008, м. Львів,  
вул. Руська, 20 

6. Комунальне некомерційне 
підприємство “2-а міська 
поліклініка м. Львова“ 

20761149 79071, м. Львів,  
вул. В. Симоненка, 4 

7. Комунальне некомерційне 
підприємство “3-я міська 
поліклініка м. Львова“ 

20851349 79052, м. Львів, 
 вул. Повітряна, 99 

8. Комунальне некомерційне 
підприємство “4-а міська 
поліклініка м. Львова“ 

23970286 79049, м. Львів,  
просп. Червоної 
Калини, 68 

9. Комунальне некомерційне 
підприємство “5-а міська 
поліклініка м. Львова“ 

23957835 79022, м. Львів,  
вул. І. Виговського, 32 

10. Комунальне некомерційне 
підприємство “6-а міська 
поліклініка м. Львова“ 

01996674 79038, м. Львів,  
вул. Медової Печери, 1 

11. Комунальне некомерційне 
підприємство Львівської 

25232763 79066, м. Львів,  
вул. Морозна, 31-А 



обласної ради “Львівський 
обласний спеціалізований 
центр радіаційного захисту 
населення“ 

12. Фізична особа – підприємець 
Сердюк Ольга Іванівна 

2649717000 79059, м. Львів,  
вул. Дж. Леннона, 35/16 
фактична адреса: 
79059, м. Львів,  
вул. Гетьмана  
І. Мазепи, 25 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
В. о. начальника управління  
охорони здоров’я       Н. Літвінська 
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