
 

    УКРАЇНА

    ГОЛОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

        від ____________________________20  р. №__________________
   м. Львів

                                            Про відзначення нагородами Львівської обласної ради

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпоряджень голови обласної ради від 12.01.2011 № 18 «Про 
Грамоту Львівської обласної ради та цінний подарунок», від  30.07.2008                   
№ 1470 «Про нагороди Львівської обласної ради» і від 28.08.2020 № 856 «Про 
Почесну грамоту Львівської обласної ради»,

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість 
справі, активну громадянську позицію та з нагоди Дня медичного працівника:

1. Відзначити Почесною грамотою Львівської обласної ради:
Пукаляка Романа Михайловича – директора КНП ЛОР «Львівський 

обласний клінічний діагностичний центр».

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
Білостоцьку Оксану Євгенівну – рентген-лаборанта КНП 

«Новояричівська районна лікарня»;
Бучак Любомиру Василівну – сестру медичну старшу КНП 

«Турківська центральна міська лікарня»;
Банаха Ігоря Володимировича – лікаря-травматолога дитячого КНП 

ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»;
Вовка Петра Івановича – завідувача відділення променевої терапії        

№ 1, лікаря з променевої терапії КНП ЛОР «Львівський онкологічний 
регіональний лікувально-діагностичний центр»;

Вовчко Олену Миколаївну – лікаря-терапевта КНП Самбірська 
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районна лікарня «Хоспіс»;
Вульчин Марту Євгенівну – лікаря-невропатолога КНП «6-а міська 

поліклініка м. Львова»;
Гавриша Юрія Романовича – лікаря загальної практики - сімейного 

лікаря Родатицької АЗПСМ КНП «Городоцький районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради;

Гнатіва Андрія Михайловича – лікаря-педіатра АЗПСМ с. Ралівка 
Самбірського району;

Гоменюка Ігоря Ігоровича – лікаря-нейрохірурга дитячого КНП 
«Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова»;

Горбач Марту Олегівну – завідувачку кардіологічного відділення КНП 
«8-а міська клінічна лікарня м. Львова»;

Давидчак Марію Михайлівну – завідувачку об´єднаного акушерсько-
гінекологічного відділу, лікаря-акушер-гінеколога КНП «Жидачівська міська 
лікарня»;

Добушовську Зоряну Ігорівну – лікаря загальної практики - сімейного 
лікаря  АЗПСМ м. Миколаєва КНП «Миколаївська міська лікарня»;

Дубас Стефанію Михайлівну – фельдшера Самбірської станції 
екстреної медичної допомоги;

Ковальчук Юлію Степанівну – завідувачку неврологічного відділення 
КНП Самбірської міської ради та Самбірської районної ради «Самбірська 
центральна районна лікарня»;

Колодія Володимира Семеновича – завідувача поліклінічного 
відділення КНП «Радехівська центральна районна лікарня»;

Коштовську Любов Маріанівну – лікаря-терапевта амбулаторії ЗПСМ 
№ 2 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської 
ради»;

Кривого Романа Петровича – лікаря-отоларинголога КНП Яворівської 
міської ради «Яворівська центральна районна лікарня»;

Кустру Омеляна Євгеновича – лікаря-ендоскопіста  КНП 
«Дрогобицька міська лікарня № 3» Дрогобицької міської ради;

Кушлу Іванну Іванівну – завідувачку - лікаря загальної практики - 
сімейного лікаря АЗПСМ с. Зубра КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Солонківської сільської ради»; 

Лапчинського Анатолія Анатолійовича – лікаря-терапевта КНП 
«Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева»;

Лащівську Надію Степанівну – старшу сестру медичну Белзької 
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районної лікарні КНП «Сокальська районна лікарня»;
Лигу Ольгу Володимирівну – лікаря-пульмонолога дитячого КНП ЛОР 

«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»;
Лещишина Романа Володимировича – лікаря-анестезіолога  КНП 

Старосамбірської міської ради «Старосамбірська районна лікарня»;
Марунчак Марію Іванівну – фельдшера амбулаторії загальної 

практики - сімейної медицини с. Велика Лінина КНП Старосамбірської 
міської ради «Старосамбірський центр первинної медичної допомоги»;

Масяка Ярослава Юрійовича – лікаря-рентгенолога КНП «Рудківська 
лікарня» Рудківської міської ради Самбірського району;

Матвіїва Василя Володимировича – лікаря-уролога Центру урології 
Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті філії «Центр охорони 
здоров’я» АТ «Укрзалізниця»; 

Матковську Любов Зіновіївну – лікаря загальної практики - сімейної 
медицини АЗПСМ с. Звенигород КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Давидівської сільської ради»;

Милу Наталю Степанівну – лікаря-акушер-гінеколога КНП ЛОР 
«Львівський обласний клінічний перинатальний центр»;

Нагірну Галину Іванівну – фельдшера-лаборанта клініко-діагностичної 
лабораторії КНП Стрийської міської ради «Стрийська міська лікарня»;

Петришин Ірину Романівну – лікаря-кардіолога КНП ЛОР 
«Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний 
центр»;

Похмурського Володимира Васильовича – кандидата медичних наук, 
доцента ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 
Крупинського»;

Рудько Оксану Богданівну – лікаря-лаборанта КНП ЛОР «Львівський 
обласний шкірно-венерологічний диспансер»;

Сіренка Сергія Федоровича – лікаря-інфекціоніста КНП 
Пустомитівської районної ради «Пустомитівська центральна районна 
лікарня»;

Ткаченко Ірину Леонідівну – лікаря з ультразвукової діагностики КНП 
ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія 
Липи»;

Третякову Марію Володимирівну – завідувачку жіночої консультації 
КНП «2-а міська поліклініка м. Львова»;

Турчину Тетяну Василівну – завідувачку клінічної лабораторії КНП 
ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр»;
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Химицю Оксану Геннадіївну – лікаря-терапевта КНП Жовківської 
районної ради «Жовківська центральна районна лікарня»;

Юхимів Лілію Степанівну – заступника генерального директора з 
медичної частини КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»;

Яцунського Тараса Петровича – завідувача приймального відділення, 
лікаря-уролога  КНП «Золочівська центральна районна лікарня».

3. Відзначити нагородами Львівської обласної ради «Подяка обласної 
ради»:

Богоніс Оксану Ярославівну – директора КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Рудківської міської ради Самбірського району;

Герич     Віру      Василівну –  лікаря-рентгенолога   КНП   «Турківська 
центральна міська лікарня»;

Гнатів Віру Іванівну – старшу медичну сестру операційну КНП 
«Жидачівська  міська лікарня»;

Грициняк Іванну Степанівну – сестру медичну операційну КНП ЛОР 
«Львівський обласний клінічний перинатальний центр»;

Гуняка Євгена Федоровича – завідувача гінекологічного відділення 
КНП «Дрогобицький міський пологовий будинок» Дрогобицької міської ради;

Джулик Лесю Павлівну – сестру-господиню КНП ЛОР «Львівський 
обласний шкірно-венерологічний диспансер»;

Дзюбу Оксану Андріївну – сестру медичну загальної практики –
сімейної медицини амбулаторії ЗПСМ № 1 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Самбірської міської ради»;

Дрізд Віру Олегівну – лікаря з ультразвукової діагностики КНП 
«Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева»;

Зарембу Оксану Степанівну – сімейного лікаря Сокальської АЗПСМ 
КНП «Сокальська районна лікарня»;

Кіях Терезу Ігорівну – старшу сестру медичну КНП ЛОР «Львівська 
обласна клінічна лікарня»;

Кондришин Руслану Ігорівну – сестру медичну стаціонару КНП ЛОР 
«Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія 
Липи»;

Косоловську Валентину Федорівну – завідувачку – лікаря-епідеміолога 
Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті філії «Центр охорони 
здоров’я» АТ «Укрзалізниця»; 

Кушарську Ольгу Володимирівну – лікаря-бактеріолога КНП ЛОР 
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»;
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Максим Галину Ярославівну – завідувачку консультативної 
поліклініки амбулаторно-діагностичного центру КНП ЛОР «Львівський 
обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр»;

Мандибуру Миколу Даниловича – лікаря-ендоскопіста КНП ЛОР  
«Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»;

Марчука Богдана Андрійовича – головного лікаря КНП Самбірської 
міської ради та Самбірської районної ради «Самбірська центральна районна 
лікарня»;

Мудрик Уляну Михайлівну – медичну сестру загальної практики – 
сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Давидівської сільської ради»;

Орищина Ігоря Ярославовича – завідувача анестезіологічно-
реанімаційного відділення, лікаря-анестезіолога КНП ЛОР «Львівський 
онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»;

Папіш Мар’яну Євгенівну – сестру медичну стаціонару палати 
інтенсивної терапії КНП Пустомитівської районної ради «Пустомитівська 
центральна районна лікарня»;

Пилипишин Марію Михайлівну – лікаря-невропатолога Куликівської 
міської поліклініки КНП Жовківської районної ради «Жовківська центральна 
районна лікарня»;

Пилипчук Ірину Анатоліївну – сімейного лікаря КНП 
«Новояричівська районна лікарня»;
          Сидорову Ольгу Богданівну – завідувачку терапевтичним відділенням, 
лікаря-терапевта КНП  Яворівської міської ради «Яворівська центральна 
районна лікарня»;
          Слабчук Оксану Іванівну – сестру медичну старшу КНП Самбірська 
районна лікарня «Хоспіс»;
          Собечка Романа Григоровича – лікаря-уролога КНП «Міська дитяча 
клінічна лікарня м. Львова»;
          Стадович Наталію Миронівну – завідувачку фтизіатричним 
відділенням  № 6  КНП  ЛОР  «Львівський регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»;
         Стефюк  Лідію Омелянівну – лікаря загальної практики – сімейної 
медицини  КНП Івано-Франківської селищної ради «Івано-Франківська  
районна лікарня»;
        Сопнєву Надію Богданівну – кандидата педагогічних наук, доцента 
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»;
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        Сукневича Володимира Петровича – лікаря-педіатра КЗ ЛОР «Будинок 
дитини № 1»;
       Терефенко Мар’яну Василівну – сестру медичну з функціональної 
діагностики КНП Стрийської міської ради «Стрийська міська лікарня»;
       Тершовчина Миколу Івановича – завідувача дитячого відділення, 
лікаря-педіатра  КНП «Золочівська центральна районна лікарня»;
       Устіянович Лесю Степанівну – завідувачку анестезіологічного 
відділення КНП «Миколаївська міська лікарня»;
      Цибак Світлану Василівну – фельдшера-лаборанта КНП «Турківська 
центральна міська лікарня»;
      Філозоф Ярославу Володимирівну – фельдшера пункту екстреної 
медичної допомоги «Радехів» підстанції екстреної медичної допомоги 
«Сокаль» станції екстреної медичної допомоги «Червоноград»;
      Шарко Оксану Василівну – старшу сестру медичну КНП «Радехівська 
центральна районна лікарня»;
      Шарун Ірину Петрівну – сестру медичну відділення лабораторної 
діагностики КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний 
центр».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами обласної ради Р. Кандибора.

Підстава: звернення департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації  від 03.06.2021 №  01-12-04/16/02     (вх № 02-4028 від 
03.06.2021).

 Ірина ГРИМАК
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