
КООРДИНАТИ ЦЕНТРІВ ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ПОРАНЕНИХ БІЙЦІВ АТО 
Волонтери Громадської організації “Поруч” підготували базу з контактами закладів, де пора-

нені під час проведення АТО військовослужбовці можуть отримати професійні послуги з фізичної 

реабілітації. 

У цьому списку військовослужбовці або їхні рідні можуть легко знайти заклад, який знаходиться до них 
найближче, список буде поповнюватися постійно на сайті “Поруч”.
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МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ У ЖОВТНІ 2015
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ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА ПРО ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ



Початок на стор. 1

«Фізична реабілітація – це не 
просто тренування ослаблених 
м'язів, це шлях до всебічного 
підвищення якості життя пора-
неного. Тому сподіваємось, що 
зібрані контакти будуть корис-
ними пораненим військовим. 
Ми продовжимо моніторити цю 
інформацію і додаватимемо на 
сайт www.poruch.ua контакти но-

вих центрів, щойно вони будуть 
з’являтися», – зазначила вико-
навчий директор ГО “Поруч” Ма-
рія Тищенко.

Курс реабілітації військовос-
лужбовця має обов'язково вклю-
чати психологічну допомогу. 
Раніше волонтери Громадської 
організації "Поруч" склали базу 
контактів організацій, що нада-
ють безкоштовну психологічну 
допомогу воїнам АТО.

КООРДИНАТИ ЦЕНТРІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДЛЯ ПОРАНЕНИХ БІЙЦІВ АТО 
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• м. Вінниця, вул. Пирогова, 109а, Об-
ласний госпіталь ІВВ,  Бабійчук Вале-
рій Вікторович - начальник госпіталю, 
(0432) 68-22-92

• м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 
14, Обласний госпіталь ІВВ, Дудник 
Сергій Петрович - начальник госпіталю, 
(056) 713-54-73

• Дніпропетровська область, Синель-
никовський район, с. Роздори, Облас-
ний госпіталь ІВВ, Лиховид Олександр 
Валентинович - начальник госпіталю, 
(0263) 4-95-32

• Донецька область, м. Св’ятогірськ, 
вул. Піонерська, 66, Присяжний Микола 
Олександрович - начальник госпіталю 
(06262) 5-30-71 (06262) 5-57-52

• Житомирська область, м. Бердичів, 
вул. К. Лібкнехта, 52, Обласний госпі-
таль, Журбенко Павло Юрійович - 
в. о. головного лікаря, (04143) 2-02-58

• м. Запоріжжя, вул. Ленська 45, Гос-
піталь ІВВ, Обласна поліклініка, 
вул. Оріхівське шосе,10 Ярмощук Те-
тяна Єгорівна - начальник госпіталю, 
(061) 224-79-60

• м. Київ, вул. Червонофлотська, 26, 
Міський госпіталь, Зачек Любов 
Миколаївна - начальник госпіталю, 
(044) 401-96-20

• м. Київ, вул. Госпітальна, 18, Госпіталь 
“Печерський”, Нейер Микола Югано-
вич - головний лікар, (044) 528-22-00

• м. Київ, смт Пуща-Водиця, 7 лінія, 
Український госпіталь воїнів-інтерна-
ціоналістів “Лісова Поляна”, Олійник 
Віктор Іванович - начальник госпіталю, 
(044) 401-82-70 

• Київська область, Переяслав-
Хмельницький район, с. Циблі-1, 
Український державний медико-со-
ціальний центр ветеранів війни, Грі-
ненко Юрій Олександрович - дирек-
тор, Мовчан Людмила Володимирів-
на - заступник директора з ОМР,  
(04567) 5-28-93, (04567) 5-28-94

• м. Кіровоград, вул. Короленко, 58, Об-
ласний госпіталь ІВВ, Сябренко Генна-
дій Петрович - головний лікар, (0522) 
34-11-44 (0522) 34-11-30 (приймальня)

• м. Луцьк, вул. Стефаника, 3а, Об-
ласний госпіталь ІВВ, Масікова Тетя-
на Олександрівна - головний лікар, 
(0332) 72-14-43

• м. Львів – Винники, вул. В. Івасюка, 
31, Обласний госпіталь ІВВ, Федунь 
Петро Іванович - начальник госпіта-
лю, (032) 296-11-45

• Львівська область, м.Трускавець, вул. 
Курортна 3/1

• Львівська область, с. Модричі, 
Дрогобицький район, (032) 295 19 25, 
(096) 680 77 79, info@modrychi.com.ua

• м. Миколаїв, вул. Київська, 1, Об-
ласний госпіталь ІВВ, Підручний Ми-
хайло Степанович - в. о. начальника 
госпіталю, (0512) 41-34-51

• м. Одеса, Фонтанська дорога, 114, 
госпіталь ІВВ, Волков Петро Георгійо-
вич - головний лікар, (048) 748-08-05

• м. Одеса, вул. Бєлінського, буд. 
2, очний госпіталь, Титаренко Ігор 
Володимирович - головний лікар, 
(048) 722-00-48

• м. Полтава, вул. Володарського, 5, 
госпіталь ІВВ, Голубєв Сергій Ми-
колайович - начальник госпіталю, 
(05322) 7-28-06

• Полтавська область, м. Лубни, вул. 
К. Лібкнехта, 19, Лубенський госпіталь, 
Кравецький Віктор Миколайович - на-
чальник госпіталю, (05361) 5-31-46, 
(05361) 5-20-82

• Полтавська область, м. Кременчук, 
вул. Жовтнева, 23/1, Кременчуць-
кий госпіталь, Литвиненко Микола 
Миколайович - начальник госпіталю, 
(05366) 2-43-47, (05366) 2-24-52

• Рівненська область, Рівненський ра-
йон, смт Клевань, вул. Деражненська, 
39, Обласний госпіталь, Бурачик Ан-
дрій Іванович - начальник госпіталю, 
(0362) 27-04-10

• м. Суми, вул. Ковпака, 24, Обласний 
госпіталь ІВВ, Пилипенко В’ячеслав 
Григорович - начальник госпіталю, 
(0542) 24-16-39

• Тернопільська область, м. Заліщи-
ки, вул. М. Шашкевича, 42, Обласний 
госпіталь, Демчук Володимир Іванович 
– начальник госпіталь, Логін Надія Ва-
силівна - голова ЛВК, (03554) 2-12-86, 
(03554) 2-13-04

• м. Ужгород, вул. Л.Толстого, буд. 13, 
госпіталь ІВ та учасників ЧАЕС,  Брич 
Володимир Дмитрович - головний лі-
кар, (0312) 61-57-49

• м. Харків, вул. Луначарського, 42а, Об-

ласний госпіталь ІВВ, Федченко Юрій 
Григорович - начальник госпіталю, 
(057) 376-21-90

• м. Херсон, пр. Ушакова, 65, Обласний 
госпіталь ІВВ, Тимошенко Валерій Во-
лодимирович - начальник госпіталю, 
(0552) 42-04-69

• Хмельницький район, с. Ружичанка, 
Пінчук Людмила Михайлівна - началь-
ник госпіталю, (03822) 2-24-45

• м. Черкаси, вул. Ворошилова, 1, 
Обласний госпіталь, Задорожний 
Сергій Вікторович - головний лікар, 
(0472) 31-10-26

• м. Чернівці, вул. Фастівська, 20, Об-
ласний госпіталь ІВВ, Мігайчук Мано-
лій Михайлович - начальник госпіталю, 
(03722) 6-29-12

• м. Чернігів, вул. Волковича, 25, Облас-
ний госпіталь ІВВ, Товчига Володимир 
Анатолійович - начальник госпіталю, 
(0462) 67-96-74

БАЗА ЦЕНТРІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

КОМЕНТАРІ 

Фізична реабілітація поране-
них військовослужбовців може 
отримати новий поштовх, якщо 
до цього процесу підключити 
спортивних лікарів. Адже в су-
часному спорті не обходить-
ся без травм. Реабілітацією у 
спорті займаються дипломова-
ні професіонали, які отримали 
спеціальну освіту – фахівець з 
фізичної реабілітації. 

Фізична реабілітація — це за-
стосування фізичних вправ і 
природних чинників з профілак-
тичною та лікувальною метою 
у комплексному процесі від-
новлення здоров'я, фізичного 
стану та працездатності хворих 
і інвалідів. Вона є невід'ємною 
частиною лікувального процесу 
та застосовується на усіх етапах 
лікування.

Сьогодні в Україні також з’яв-
ляються кваліфіковані волонтери 
- реабілітологи, які готові  допо-
могти нашим військовим. 



ВОЛОНТЕРИ ВІТАЮТЬ 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
НОВОГО ГОЛОВИ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

Громадська організація 
“Поруч” вітає призна-

чення волонтера Георгія 
Туки на посаду голови Лу-
ганської обласної військо-
во-цивільної адміністрації.

Волонтерська спільнота 
знає Георгія Туку як від-
повідальну і чесну люди-
ну, більше того, як про-
фесіонала своєї справи, 
менеджера, який добре 

орієнтується у ситуації, 
яка склалася у населених 
пунктах у зоні АТО.

Віримо, що саме волон-
терський досвід пана Туки 
допоможе йому прозо-
ро контролювати грошові 
надходження й оператив-
но реагувати на нагальні 
потреби регіону.

Яскравим підтверджен-
ням цього є попередні 
призначення волонтерів, 
які відбулися у різних сфе-
рах, зокрема і в оборонно-
му відомстві (Юрія Бірюко-
ва, Неллі Стельмах, Тетяни 
Ричкової та ін.). Волонтери 
“Поруч”  сподіваються, що 
держава продовжить цей 

курс, адже громадянське 
суспільство є ключовим 
чинником трансформації.

Сьогодні волонтерство 
займає чільне місце у гро-

мадянському суспільстві. 
І саме завдяки ініціативам 
багатьох простих людей, 
добровольців розвиваєть-
ся українська армія.

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ "ПОРУЧ" 

З НАГОДИ МІСЦЕВИХ 

ВИБОРІВ У ЖОВТНІ 2015

Сьогодні волонтери, які впро-
довж останнього року допо-

магали державі в соціальній, 
медичній та оборонній сферах, 
мають унікальний шанс втілю-
вати свої ініціативи  на офіцій-
ному державному рівні.

Таку можливість кожному 
волонтеру дають майбутні ви-
бори до місцевих органів дер-
жавної влади, що відбудуться 
у жовтні 2015 року.

Ми переконані, що сьо-
годні настав час волонтерам 
заявити про себе. Вибори 

місцевої влади нарешті до-
зволять активістам не на-
рікати на систему, а змінити 
її зсередини. Критикувати 
корумповану владу, чи само-
му контролювати прозорість 
фінансів, лаяти чиновників за 
бездіяльність, чи втілювати 
інноваційні проекти, говорити 
про децентралізацію, чи вті-
лювати її на практиці? Вибір 
за вами.

Волонтерський досвід і 
прагнення змін – це те, що 
сьогодні потрібне державі.

Волонтери "Поруч" готові 
надавати юридичну та інфор-
маційну допомогу тим, хто 
йде в політику заради змін. Ми 
впевнені, що разом зможемо 
змінити ситуацію на краще!
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Волонтери “Поруч” відвідали ди-
тячий оздоровчий табір “Каштан” у 
Київській області. Разом з дітками 
волонтери підготували зворушливу і 
різнокольорову кореспонденцію для 
наших воїнів АТО.

Дякуємо маленьким патріотам за 
підтримку, креатив, теплі слова та 
натхнення!

Долучайтесь до акції “Напиши сол-
дату”. Надсилайте листи на адресу: 
ГО “Поруч”, а/с № 227, м. Київ – 210, 
04210, а ми передамо їх в АТО.

ТРИВАЄ АКЦІЯ 

“НАПИШИ СОЛДАТУ”
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© Громадська організація "Поруч"   Засновник і видавець — Громадська організація "Поруч"    Відповідальний за випуск — Євгенія Гоцька
Контакти: e-mail: kievporuch@ukr.net     Дата випуску: 06.07.2015     Безкоштовно.

Волонтери «Поруч» щиро дякують меценату Портянку Євгенію Васильовичу, за фінансову допомогу у підготовці цієї інформаційної брошури. 
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