
 

 

Міністерство у справах ветеранів України разом із комунальним 

некомерційним підприємством Львівської обласної ради «Львівський обласний 

госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», комунальним 

некомерційним підприємством «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської 

обласної ради та комунальним некомерційним підприємством «Київський міський 

клінічний госпіталь ветеранів війни» розробило покрокову схему маршруту 

пацієнта. 

Це детальна схема, як ветерану війни отримати необхідну медичну 

допомогу. Головна мета проєкту – налагодження прямої комунікації між 

провайдерами послуг та пацієнтами. За підсумками моніторингу ефективності 

пробного проєкту, в подальшому на сайті Мінветеранів буде додано маршрути 

пацієнта для 24 госпіталів: 
 



 

№ Назва медичного закладу Медична послуга Контакти 

1 КНП «Вінницький обласний 

клінічний госпіталь ветеранів 

війни Вінницької обласної 

ради» 

Гістероскопія; 

езофагогастродуоденоскопія; 

колоноскопія; 

цистоскопія; 

хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 

медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 

стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 
реабілітація). 

Адреса: 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова,  

буд.109 А ,  

тел. (0432) 68-22-92; 

(0432) 55-07-89 

2 КП «Волинський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів 

війни» Волинської обласної 

ради 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 

колоноскопія; 

хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах; 

Адреса: 

Волинська обл., 

м. Луцьк, 

вул. Стефаник, буд. 3А 

тел. (0332) 72-14-43 



  стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 

стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 

стоматологічна допомога 

дорослим та дітям; 

мобільна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 
езофагогастродуоденоскопія. 

 

3 КП «Дніпропетровський 

обласний клінічний госпіталь 

ветеранів війни» 

Дніпропетровської обласної 

ради» 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій;-медична 

реабілітація дорослих та 

дітей від трьох років з 

ураженням опорно-рухового 

апарату; 

медична реабілітація 
дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи. 

Адреса: 

Дніпропетровська обл, 

м. Дніпро, 

вул. площа Соборна, 

буд. 14 
тел. (056) 720-95-52; 

(056) 720-95-54 

4 КНП «Обласний госпіталь 

для ветеранів війни 

м. Святогірська» 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація). 

Адреса: 

Донецька обл., 

м. Святогірськ, 

вул. Піонерська, буд. 66 

тел. (06262)5-57-52 

5 КНП «Обласний госпіталь 

ветеранів війни» 

Закарпатської обласної ради 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 
проведення хірургічних 

операцій; 

Адреса: 

Закарпатська обл., 

м. Ужгород, вул. 

Льва 

Толстого, буд.13 

тел.(031)261-57-49 



  стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

стоматологічна допомога 

дорослим та дітям; 

первинна медична допомога; 

супровід та лікування 

дорослих та дітей, хворих на 

туберкульоз, на первинному 

рівні медичної допомоги; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 
мобільна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям. 

 

6 КНП «Госпіталь ветеранів 

війни» Запорізької обласної 

ради 

Стаціонарні послуги 

загального профілю. 

Адреса: 

м. Запоріжжя, 

вул. Ленська, 

буд. 45 
тел. (061) 226-21-52 

7 КНП «Обласний госпіталь 

ветеранів війни Івано- 

Франківської обласної ради» 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 

хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 

медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 
стоматологічна допомога 

дорослим та дітям. 

Адреса: 

Івано-Франківська обл, 

м. Коломия, 

вул. Шкрумеляка, буд. 

26 

8 КНП «Обласний клінічний 

госпіталь ветеранів війни 

Кіровоградської обласної 

ради» 

Стаціонарна допомога 

пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2; 

стоматологічна допомога 

дорослим та дітям; 

езофагогастродуоденоскопія; 

Адреса: 

м. Кропивницький 

(Кіровоград), 

вул. Короленка, 58 

тел. (0522) 34-11-30 



  медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 

медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 

стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 

хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах. 

 

9 КНП «Миколаївський 

обласний клінічний госпіталь 

ветеранів війни» 

Миколаївської обласної 

ради» 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 

хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 

стоматологічна допомога 

дорослим та дітям; 

езофагогастродуоденоскопія; 

колоноскопія; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 

стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 
та дітям. 

Адреса: 

Миколаївська обл., 

м. Миколаїв, 

Заводський район, 

вул. Київська, буд. 1 

тел. (0512) 41-34-67; 

(0512) 41-55-35 

10 КНП «Одеський обласний 

госпіталь інвалідів та 

ветеранів війни» Одеської 

обласної ради 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

Адреса: 

Одеська обл., 

м. Одеса, 

вул. Фонтанська 

дорога,  буд. 114 



  лікування та медична 

реабілітація); 

мобільна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

стоматологічна допомога 

дорослим та дітям. 

тел. (067) 293-01-26 

11 КНП «Одеський обласний 

очний шпиталь інвалідів 

війни» Одеської обласної 

ради 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 

стаціонарна допомога 

пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2; 

стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 
мобільна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій. 

Адреса: 

Одеська область, 

м. Одеса, 

вул. Бєлінського, 2 

тел.( 048) 722 – 48-98 

12 КП «Кременчуцький 

обласний клінічний шпиталь 

для ветеранів війни» 

Полтавської обласної ради 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 
стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 
мобільна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 

первинна медична допомога; 

колоноскопія; 

Адреса: 

Полтавська область,  

м. Кременчук, 

вул. Ігоря Сердюка, 

буд. 23/1 

тел. (053) 670-03-58 

https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%9D%D0%9F%2B%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D1%88%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2B%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%2B%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%C2%BB%2B%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%2B%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8&rlz=1C1GCEU_ruUA960UA960&biw=1920&bih=969&ei=tvbrYLePLP__7_UP_PqHwAI&oq=%D0%9A%D0%9D%D0%9F%2B%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D1%88%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2B%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%2B%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%C2%BB%2B%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%2B%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABQiSFYiSFg6CZoAnAAeACAAXGIAcYBkgEDMS4xmAEAoAEBoAECqgEHZ3dzLXdperABAMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi3wraqiN3xAhX__7sIHXz9ASgQ4dUDCA4&uact=5


  езофагогастродуоденоскопія; 

супровід та лікування 

дорослих та дітей, хворих на 

туберкульоз, на первинному 

рівні медичної допомоги; 

стоматологічна допомога 

дорослим та дітям. 

 

13 КП «Лубенський обласний 

госпіталь для ветеранів війни 

Полтавської обласної ради» 

Хірургічні операції 

дорослим та дітям у 

стаціонарних умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 

стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

мобільна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям. 

Адреса: 

Полтавська область, 

м. Лубни, 

вул. Старо-Троїцька, 

буд. 19 

тел.(05361) 7-22-46; 

(05361) 7-19-44 

14 КП «Полтавський обласний 

клінічний госпіталь для 

ветеранів війни Полтавської 

обласної ради» 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 

хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 
стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 
мобільна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 

езофагогастродуоденоскопія; 

стоматологічна допомога 

дорослим та дітям. 

Адреса: 

Полтавська область, 

м. Полтава, вул. 

Миколи Дмитрієва, 

буд. 5 

тел. (053)260-95-95 

15 КП «Рівненський обласний 

госпіталь для ветеранів 

війни» Рівненської обласної 

ради 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 
езофагогастродуоденоскопія; 

Адреса: 

Рівненська область, 

Рівненський район,                                

смт Клевань, 

вул. Деражненська,          

буд. 39 

тел. (0362) 27-04-10 

https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%9F%2B%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%2B%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%2B%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%2B%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%C2%BB&rlz=1C1GCEU_ruUA960UA960&biw=1920&bih=969&ei=6P7rYNDUNJn_7_UP1few-AI&oq=%D0%9A%D0%9F%2B%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%2B%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%2B%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%2B%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%C2%BB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABQnRZYnRZgqiFoAXACeACAAVOIAZsBkgEBMpgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQDAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjQ6PKSkN3xAhWZ_7sIHdU7DC8Q4dUDCA4&uact=5


  колоноскопія; 

цистоскопія; 

хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 
стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 

медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 

стоматологічна допомога 

дорослим та дітям. 

 

16 КНП Сумської обласної ради 

«Сумський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів 

війни» 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 

хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 

стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

стаціонарна допомога 

пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2. 

Адреса: 
м. Суми, 

вул. Ковпака, буд. 24 

тел. (0542) 701-800 

17 КНП Харківської обласної 

ради «Обласний госпіталь 

ветеранів війни» 

Хірургічні операції 

дорослим та дітям у 

стаціонарних умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 
проведення хірургічних 

операцій. 

Адреса: 
м. Харків, 

вул. Врубеля, буд. 

42-А, 

тел. (057) 376-21-90 

18 КНП «Херсонський обласний 

госпіталь ветеранів війни» 

Херсонської обласної ради 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 
реабілітація); 

Адреса: 
м. Херсон, 

пр. Ушакова, буд. 65 

тел. (0552) 420-469; 

(0552) 420-471 



  хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 

стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

стоматологічна допомога 

дорослим та дітям. 

 

19 КНП «Хмельницький 

обласний госпіталь ветеранів 

війни» Хмельницької 

обласної ради 

Хірургічні операції 

дорослим та дітям у 

стаціонарних умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 

стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 

медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 

медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 

стаціонарна допомога 

пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2 

Адреса: 

Хмельницька обл., 

Хмельницький р-н, 

с. Ружичанка, вул. 

Визволителів, буд. 

3 

тел. (0382) 67-24-45 

20 КНП «Черкаський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів 

війни» Черкаської обласної 

ради 

Стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 

медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 

езофагогастродуоденоскопія; 

медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 
реабілітація). 

Адреса: 
м. Черкаси, 

вул. Дахнівська січ,  

буд. 1 

 тел. (0472) 31-10-20; 

(0472) 31-10-26 



21 Обласне КНП «Чернівецький 

обласний госпіталь ветеранів 

війни» 

Медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 

реабілітація); 

хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних 

умовах; 

стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 
стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 
стоматологічна допомога 

дорослим та дітям; 

цистоскопія. 

Адреса: 
м. Чернівці, 

вул. Фастівська, буд. 20 

тел. (03722) 54-29-00 

22 КНП «Заліщицький обласний 

госпіталь інвалідів війни та 

реабілітованих» 

Тернопільської обласної ради 

Стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без 

проведення хірургічних 

операцій; 
медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно- 

рухового апарату; 

стаціонарна паліативна 

медична допомога дорослим 

та дітям; 
медична реабілітація 
дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової 

системи; 

медична допомога дорослим 

та дітям в амбулаторних 

умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, 

лікування та медична 
реабілітація). 

 

Адреса: 

Тернопільська обл., 

м. Заліщики, 

вул. Шашкевича, буд. 42 

тел (03554)21286 

23 ДЗ «Госпіталь ветеранів 

війни «Лісова Поляна» 

Міністерства охорони 

здоровʼя України 

 

- Терапевтичне 

відділення; 

- Неврологічне 

відділення; 

- Ортопедо-

травматологічне 

відділення; 

- Відділення лікування 

стресасоційованих 

розладів; 

- Відділення 

реабілітації. 

- Центр ментального 

здоров’я та реабілітації 

ветеранів з спеціалізацією 

Адреса: 
м. Київ, Пуща Водиця,  
7 лінія, 
тел щодо госпіталізації            
(067)865-31-92, 
(063)642-73-83; 
Приймальне відділення:    
(097)183-89-17  



на лікуванні розладів, 

пов’язаних з бойовим 

стресом, наслідків 

черепно-мозкових травм 

(постконтузійного 

синдрому) та залежностей 

від психоактивних 

речовин в поєднанні із 

фізичною реабілітацією. 

24 Український державний 

медико-соціальний центр 

ветеранів війни 

Стаціонарна медична та 

реабілітаційна 

допомога надається у 

12 лікувальних 

відділеннях:  

3 кардіологічних,  

2 неврологічних,  

1 пульмонологічне,  

1 терапевтичне,  

1 хірургічне.  

В закладі розгорнуто 

200 ліжок для 

учасників АТО/ООС: 

неврологічне 

відділення відновного 

лікування на 95 ліжок, 

відділення медико-

психологічної 

реабілітації, 2 

терапевтичних 

відділення для 

учасників АТО/ООС.  

 Функціонує 

операційний блок: 

хірургічна та 

офтальмологічна 

операційна,  де 

проводяться оперативні  

втручання на органах 

черевної порожнини, 

судинах нижніх 

кінцівок  та заміна 

кришталика, враженого 

катарактою, на 

інтраокулярну лінзу. 

 В Центрі 

функціонують 

консультативно-

діагностичне, 

стоматологічне 

(надається 

терапевтична, 

хірургічна, 

ортопедична 

Адреса: 
Київська область,  
Бориспільський р-н, 
с. Циблі, 



стоматологічна 

допомога), 

бальнеофізіотерапевтич

не відділення, 

відділення 

функціональної 

діагностики, клініко-

діагностична 

лабораторія, відділення  

фізичної реабілітації 

(впроваджена програма 

по відновленню 

функції суглобів), 

створена та ефективно 

функціонує 

психологічна служба. 

 

 Контакт від Мінветеранів: Директорат реабілітації, медичного 

забезпечення та  соціальної реадаптації ветеранів  - моб +38(063) 227-10-18. 


