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Вступ

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне 
військове вторгнення в Україну вздовж усієї лінії спільного кордону, 

а також з території Білорусі та окупованого Криму. Ракетним та авіаційним 
атакам піддаються об’єкти критичної інфраструктури та будинки цивільних 
мешканців по всій території України. Внаслідок обстрілів російської армії ме‑
дичні заклади зазнають пошкоджень різного ступеня тяжкості.

За інформацією міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка 1 станом 
на 14 травня постраждало 616 закладів охорони здоров’я, 101 лікарню було 
зруйновано без можливості подальшого відновлення; пошкоджено 375 
аптечних закладів; загинуло 10 медичних працівників, більше 40 отрима-
ли поранення. Близько 200 автомобілів екстреної медичної допомоги було 
розстріляно або захоплено 2.

У 2014–2015 роках об’єкти охорони здоров’я в Луганській та Донецькій облас‑
тях неодноразово зазнавали обстрілів з боку незаконних збройних форму‑
вань, які підтримувалися Російською Федерацією, що було задокументовано 
Луганським обласним правозахисним центром «Альтернатива» та представ‑
лено у звіті «Заборонена мішень: медичні заклади під обстрілами» 3. Згодом 
на основі зібраних матеріалів було підготовлено подання до Міжнародного 
кримінального суду.

Обстріл закладів охорони здоров’я є грубим порушенням міжнародного гу‑
манітарного права. Відповідно до пункту «е» ст. 23 Гаазького положення про 
закони та звичаї війни на суші, яке є додатком до IV Гаазької конвенції про 
закони та звичаї війни на суші 1907 року 4, та пунктом 2 ст. 35 Додаткового 

1 https://bit.ly/3yPobcq

2 https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/371416895012533

3 https://bit.ly/39HanX0

4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/371416895012533
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протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року (Протокол I) 5 
забороняється застосовувати зброю, снаряди, речовини та методи ведення 
військових дій, здатні завдати надмірних пошкоджень або надмірних страж‑
дань. Міжнародним правом встановлені обмеження щодо способів викори‑
стання дозволених видів зброї та методів ведення військових дій — заборо‑
няється атакувати або бомбити незахищені міста, селища, житлові будинки 
чи споруди, у тому числі лікарні, шпиталі тощо, за умови, що ці будівлі та міста 
не використовуються для військових цілей.

13 березня ЮНІСЕФ (дитячий фонд ООН), ЮНФПА (Фонд ООН в області на‑
родонаселення) та ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) було опу‑
бліковано спільну заяву із закликом «негайно та повністю припинити напади 
на об’єкти охорони здоров’я в Україні, які призводять до загибелі та серйоз‑
них поранень пацієнтів та медичних працівників, руйнують життєво важли‑
ву інфраструктуру охорони здоров’я та змушують тисячі людей відмовлятися 
від медичної допомоги, попри катастрофічну потребу у ній» 6.

7 травня Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) Тедрос Гебрейєсус під час візиту в Україну наголосив, що ВООЗ зро‑
бить усе можливе, щоб підтримати українську владу в зусиллях щодо ліку‑
вання поранених, забезпечення медичних послуг населенню, а також зміц‑
нення системи охорони здоров’я країни 7.

В даній публікації, підготовленій Луганським обласним правозахисним цен‑
тром «Альтернатива», наведене коротке викладення 65 фактів обстрілів 
російськими військовими закладів охорони здоров’я на території України 
в період з 24 лютого по 31 травня 2022 року 8. Інформація отримана з від‑
критих джерел, зокрема національних ЗМІ, соціальних мереж, заяв офіцій‑
них осіб та публічних свідчень очевидців.9

5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199/page2#Text

6 https://www.who.int/ru/news/item/13–03–2022‑stop‑attacks‑on‑health‑care‑in‑ukraine

7 https://news.un.org/ru/story/2022/05/1423422

8 Узагальнена інформація щодо об’єктів охорони здоров’я, які піддалися обстрілам 
російською армією, представлена в додатку на с. 49

9 Інформація, викладена в публікації, не є вичерпною

https://www.who.int/ru/news/item/13-03-2022-stop-attacks-on-health-care-in-ukraine
https://news.un.org/ru/story/2022/05/1423422
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Таблиця 1 — Кількість зафіксованих фактів обстрілів об’єктів охорони 
здоров’я у різних областях України

Донецька область 8

Житомирська область 3 

Запорізька область 5

Київ та Київська область 7

Луганська область 14

Миколаївська область 5

Сумська область 2

Харківська область 13

Херсонська область 2

Чернігівська область 6
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Ключові спостереження

Враховуючи кількість медичних закладів, які зазнавали і зазнають на да‑
ний момент атак російської армії, характер завданих пошкоджень та зброї, 

з яких здійснювалися обстріли, можна припустити, що дії російських військо‑
вих під час нападів, що призводять до руйнування об’єктів охорони здоров’я 
в Україні, в більшості випадків є навмисними та спрямованими на створен‑
ня перешкод українській обороні у наданні медичної допомоги як цивільним 
особам, так і військовим.

Слід зазначити, що переважна більшість закладів охорони здоров’я була по‑
шкоджена/зруйнована внаслідок збройних атак російської армії у перші мі‑
сяці повномасштабної агресії РФ на Україну. Факти обстрілів об’єктів медич‑
ної інфраструктури зафіксовані в усіх регіонах, в напрямку яких здійснювався 
російський наступ. Деякі установи зазнавали атак з боку РФ неодноразово.

Для завдання ударів по критичній інфраструктурі, зокрема по об’єктах охоро‑
ни здоров’я України, російськими військовослужбовцями використовуються 
ракетні комплекси, важка артилерія, реактивні системи залпового вогню, що 
є зброєю невибіркової дії. На дільницях, де засоби протиповітряної оборони 
України відсутні або їх кількість недостатня для захисту повітряного простору, 
зафіксовано роботу російської авіації — було скинуто авіабомби на медичні 
установи Маріуполя, Чернігова та ін.

Під час нападів на лікарні, амбулаторії, шпиталі створюється загроза для 
життя і здоров’я не тільки медичним працівникам і пацієнтам, а й людям, які 
використовують обладнані в даних об’єктах бомбосховища для укриття від 
обстрілів російської армії. Точну кількість постраждалих внаслідок таких об‑
стрілів на даний момент встановити неможливо.

Атаки російської армії на об’єкти медичної інфраструктури мають серйозні 
негативні наслідки для майбутнього розвитку медицини в Україні. Окрім ча‑
сткової та повної руйнації будівель закладів охорони здоров’я, у ряді випад‑
ків пошкоджено або повністю виведено з ладу дороге медичне обладнання. 
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Частина працівників охорони здоров’я, рятуючи своє життя, їдуть із небез‑
печних регіонів, стають внутрішньо переміщеними особами всередині кра‑
їни, або їдуть за кордон, стаючи біженцями. Внаслідок обстрілів російської 
армії відомі факти загибелі та отримання поранень медичними працівниками. 
Нестача кваліфікованих кадрів негативно впливає не лише на якість та опе‑
ративність надання медичної допомоги у зонах ведення бойових дій, а й на 
функціонування системи охорони здоров’я в цілому.
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Донецька область

Вугледар, вулиця Молодіжна, 19, центральна міська лікарня, 
47.77596535672703, 37.23927829692302

 Î 24 лютого внаслідок обстрілу Вугледара російськими військами постраж‑
дала центральна міська лікарня. Загинуло четверо людей, поранено де‑
сятьох, шість з яких медичні працівники 10.

Волноваха, провулок Матросова, 5, центральна районна лікарня, 
47.61272759706705, 37.487415862201004

 Î 27 лютого обстріляли центральну районну лікарню у Волновасі, в зоні об‑
слуговування якої у мирний час перебуває близько 100 тисяч людей. 

10 https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/493641112318448
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Відділення на верхньому поверсі було знищено сильним вибухом, замість 
ЛОР‑відділення — величезна дірка у стіні. В момент нападу в лікарні зна‑
ходилися лікарі, пацієнти та просто цивільні особи, які шукали притулок. 
За першим нападом були інші, найсильніший з яких був у ніч на 1 березня. 
Обстріл тривав близько 25 хвилин 11.

Маріуполь, проспект Миру, 80, Маріупольське територіальне ме-
дичне об’єднання здоров’я дитини та жінки, 47.0975161722781, 
37.53641245264321

 Î 9 березня російська армія здійснила бомбардування центральної части‑
ни Маріуполя, у тому числі — Центру здоров’я дитини та жінки, до складу 
якої входить Дитяча консультативно‑діагностична поліклініка та пологове 
відділення міської лікарні №3. Медичні установи були повністю зруйнова‑
ні. Загинуло 3 особи, включаючи дитину, як мінімум 17 отримали поранен‑
ня. Пізніше вагітна жінка, фото на ношах якої облетіло весь світ, померла 
разом зі своєю дитиною.

11 https://bit.ly/3wyTx5C

https://bit.ly/3wyTx5C
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На подвір’ї лікарні було знайдено величезну вирву, яку не могла залишити 
зброя невибіркової дії — «Град» або інша система залпового вогню, що го‑
ворить про прицільність удару. Імовірно, під час обстрілу була використана 
фугасна авіабомба вагою 500 кг. 10 березня фотографії з наслідками атаки 
опинилися на сторінках світових ЗМІ.
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Міністерство закордонних справ РФ заявило, що «в пологовому будинку 
давно не було ані жінок, ані дітей, ані обслуговуючого персоналу; будинок 
зайняли бійці «Азова» разом з іншими радикалами та облаштували там свій 
опорний пункт». Посольство РФ у Лондоні зазначило, що фотографії з ва‑
гітною жінкою, яку виводили з обстріляного російськими силами полого‑
вого будинку, є «інсценуванням».

В російському Міністерстві оборони стверджували, що «авіаудар, який ніби‑
то мав місце, — повністю зрежисована провокація для підтримки антиросій‑
ського ажіотажу у західної аудиторії».

Фотограф міжнародного інформаційного агентства Associated Press Євген 
Малолєтка, який був автором фотографій зруйнованого пологового будинку, 
заявив, що у лікарні перебували звичайні пацієнти, а не «батальйон бойови‑
ків». Президент України Володимир Зеленський авіаналіт російських військ 
на пологовий будинок у Маріуполі назвав звірством і вкотре закликав між‑
народне співтовариство закрити небо 12.

12 https://censor.net/ru/n3324217 https://bit.ly/3LAEhcO https://bit.ly/3aiFad5
 https://theins.ru/news/249208 https://bit.ly/3LDGBQ8 https://bit.ly/3LzWeZ1

https://censor.net/ru/n3324217
https://bit.ly/3LAEhcO
https://bit.ly/3aiFad5
https://theins.ru/news/249208
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Маріуполь, вулиця Троїцька, 46, обласна лікарня інтенсивного лікуван-
ня, 47.111742130910145, 37.51281137413577

 Î 15 березня з’явилося повідомлення від співробітника обласної лікарні ін‑
тенсивного лікування у Маріуполі про те, що російські військові зігнали 
до медичного закладу близько 400 мешканців навколишніх будинків та 
нікому не дозволяють з нього виходити. Персонал та пацієнти змушені 
постійно перебувати в підвальному приміщенні лікарні, яка постраждала 
від обстрілів — в основному корпусі впали плити перекриття 13.

Маріуполь, вулиця Пашковського, 4, міська лікарня №4 ім. Мацука, 
47.11011068285405, 37.63374640657905

 Î 20 березня під час обстрілу території Маріупольської міської лікарні № 4 
загинув 63‑річний завідувач дитячого інфекційного відділення. Вранці лі‑
кар вийшов зі сховища свого корпусу, щоб віднести окріп у чайнику до 
сховища сусіднього інфекційного корпусу, де були люди. Між будинками 
було близько 10 метрів. Біля корпусу, куди прямував чоловік, стався ви‑
бух від авіаудару, внаслідок чого його відкинуло назад. Колеги намага‑
лися його реанімувати, але марно. Лікар помер у них на руках від травм 
головного мозку. Був похований між двома корпусами, за два метри від 
місця його роботи  14.

Маріуполь, бульвар Меотиди, 20а, Центр комплексної реабілітації осіб 
з інвалідністю №2, 47.10088577707636, 37.63317946255484

 Î 25 березня внаслідок обстрілу було зруйновано Центр комплексної реа‑
білітації дітей з інвалідністю №2 у місті Маріуполь. Цей сучасний медичний 
заклад був відкритий восени 2021 року після його реконструкції міською 
радою у співпраці з Європейським інвестиційним банком 15.

13 https://theins.ru/news/249330

14 https://bit.ly/38I1Naq
 https://bit.ly/3PD0t9e

15 https://t.me/mariupolrada/9005
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Лиман, вулиця Костянтина Гасієва, 36а, Донецька обласна травмато-
логічна лікарня, 48.9661220969948, 37.81115984496588

 Î 21 квітня із систем залпового вогню «Ураган» російською армією було об‑
стріляно обласну травматологічну лікарню в Лимані. Прямі влучення сна‑
рядів спричинили пожежу та руйнування, як у самій лікарні, так і в житло‑
вих будинках, розташованих поруч. Постраждав центр травматології та 
ортопедії, який у 2014 році переїхав із Донецька до Лимана 16.

Слов’янськ, вулиця Золочевського, 6, санаторно-курортний ре-
абілітаційний центр «Слов’янський курорт», 48.874530142819104, 
37.632511264436054

 Î 26 квітня збройні сили РФ здійснили авіаобстріл міста Слов’янськ, внас‑
лідок якого значні руйнування отримала будівля санаторно‑курортного 
реабілітаційного центру «Слов’янський курорт», зокрема корпуси лікарні 17.

16 https://korrespondent.net/ukraine/4471702‑voiska‑rf‑obstrelialy‑bolnytsu‑v‑lymane 
https://t.me/uniannet/49012

17 https://bit.ly/3tctijB https://bit.ly/386OY9p

https://korrespondent.net/ukraine/4471702-voiska-rf-obstrelialy-bolnytsu-v-lymane
https://t.me/uniannet/49012
https://bit.ly/386OY9p
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Житомирська область

Житомир, вулиця Романа Шухевича, 2А, лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка, 
50.281669997031265, 28.61064606931876

 Î 1 березня в Житомирі внаслідок влучення авіабомби до житлового бу‑
динку біля лікарні №2 ім. В.П. Павлусенко в будівлі медичного закладу 
було вибито всі вікна та двері 18.

18 https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/377844727104224
 https://bit.ly/39IWk36
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Житомир, вулиця Євгена Коновальця, 7, Житомирський обласний пе-
ринатальний центр, 50.281887687194136, 28.610009753968694

 Î 1 березня через обстріл постраждав пологовий будинок у Богунському 
районі Житомира — були вибиті вікна та пошкоджені двері. Породіллі та 
новонароджені немовлята були евакуйовані в підвал 19.

Житомир, вулиця Велика Бердичівська, 70, центральна міська лікарня 
№1, 50.24203536964833, 28.686003455541584

 Î 9 березня в результаті авіаудару по Житомиру в одному з корпусів цен‑
тральної міської лікарні №1, а також дитячої лікарні вибило майже всі вікна 20.

19 https://t.me/zhitomir24/3660

20 https://bit.ly/3G5xOpd

https://t.me/zhitomir24/3660
https://bit.ly/3G5xOpd
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Запорізька область

Мелітополь, вулиця Героїв України, 33, онкологічний диспансер, 
46.83994271379376, 35.37115149055158

 Î 25 лютого російські військові з арти‑
лерії та стрілецької зброї обстріляли 
онкологічний диспансер, розташо‑
ваний у нині окупованому Меліто‑
полі. Серйозні руйнування отримав 
другий поверх лікарні та операційна. 
Медичний персонал та пацієнти не 
постраждали 21.

21 https://bit.ly/3LCbswo
 https://www.youtube.com/watch?v=9NuJ_Rm9LbY
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Василівка, вулиця Лікарняна, 5, багатопрофільна лікарня інтенсивного 
лікування, 47.445046002450404, 35.27935977272006

 Î 1 и 2 березня було обстріляно Василівську багатопрофільну лікарню ін‑
тенсивного лікування — були пошкоджені приймальне, реанімаційне та 
хірургічне відділення. Чотири людини зазнали тяжких поранень, троє 
загинули 22.

22 https://t.me/zoda_gov_ua/4901

https://t.me/zoda_gov_ua/4901


Факти обстрілів російськими військовими закладів охорони здоров’я 
на території України в період з 24 лютого по 31 травня 2022 року

20

Запоріжжя, о. Хортиця, вулиця Наукового містечка, 1, санаторій- профілакторій 
ПрАТ «Дніпроспецсталь», 47.832310444709584, 35.09208270776074

 Î 21 квітня внаслідок ракетного удару по Запоріжжю було пошкоджено бу‑
дівлю лікувального корпусу санаторію‑профілакторію ПрАТ «Дніпро‑
спецсталь», що знаходиться на о. Хортиця. Вибуховою хвилею у будівлі 
вибило вікна. Постраждали 8 людей 23.

Оріхів, вулиця Правди, 2, центральна районна лікарня, 47.56648374893447, 
35.78628590847671

 Î 7 травня в місті Оріхів було обстріляно центральну районну лікарню — 
було вибито вікна, пошкоджено фасад будівлі. На момент обстрілу пер‑
сонал та пацієнти лікарні були евакуйовані24. 

23 https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/296641252645733

24 https://t.me/zoda_gov_ua/7512

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/296641252645733
https://t.me/zoda_gov_ua/7512
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Київ та Київська область

Село Бузова Київської області, вулиця Садовського, 34а, пологовий 
будинок клініки «Адоніс», 50.431063115095746, 30.037714312379872

 Î 28 лютого було обстріляно при‑
ватний пологовий будинок клі‑
ніки «Адоніс», розташований 
у селі Бузова на Житомирській 
трасі неподалік Києва. Всереди‑
ні будівлі значні пошкодження, 
персонал та пацієнти були ева‑
куйовані 25.

25 https://bit.ly/3ly5sdz
 https://www.facebook.com/vytalyk/posts/7128007420574778
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Київ, вулиця В’ячеслава Чорновола, 28/1, Національна дитяча спеціалі-
зована лікарня «Охматдит», 50.45159082466678, 30.480882102444216

 Î 5 березня внаслідок ракетного обстрілу території біля дитячої лікарні 
«Охматдит» у Києві було пошкоджено 9‑й поверх центрального корпусу 
установи. Діти з батьками та персонал лікарні перебували в укритті. Шев‑
ченківською окружною прокуратурою Києва здійснюється досудове роз‑
слідування за фактом порушення законів та звичаїв війни 26.

Київ, вулиця Міська, 2, Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат, 
50.52601010597032, 30.366907436832324

 Î 13 березня було завдано артилерійського удару по психоневрологічному 
інтернату у Пуща‑Водиці Київської області. Один снаряд потрапив у при‑
міщення котельні — пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий 
снаряд потрапив до приміщення моргу. Внаслідок вибухової хвилі част‑
кові пошкодження отримав і житловий корпус установи. Персонал та пі‑
допічні були завчасно евакуйовані 27.

26 https://t.me/verkhovnaradaukrainy/7895

27 https://t.me/KyivCityOfficial/2543

https://t.me/verkhovnaradaukrainy/7895
https://t.me/KyivCityOfficial/2543
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Київ, вулиця В’ячеслава Чорновола, 28/1, Національна дитяча спеціалі-
зована лікарня «Охматдит», 50.45159082466678, 30.480882102444216

 Î 16 березня в Києві територія поблизу дитячої лікарні «Охматдит» знову 
зазнала ракетного обстрілу. У відділенні неврології було пошкоджено сте‑
лю, у педіатричному корпусі вибуховою хвилею вибило вікна. За словами 
лікарів, від вибухів у відділенні почали хитатися ліжка, підлога вібрувала 
від ударів. Уламки ракети було знайдено на балконі відділення хірургії но‑
вонароджених, а також на території поряд із лікарнею 28.

Київ, вулиця Маршала Рибалка, 11б, медичний центр «Меділенд», 
50.45558211305289, 30.475366844708102

 Î 16 березня в Києві від артобстрілу російської армії постраждав медичний 
центр «Меділенд». Вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна 
у стаціонарних та амбулаторних відділеннях, постраждало медичне об‑
ладнання. В клініці перебували важкохворі та післяопераційні пацієнти, 
яких не можна було транспортувати. Медичний центр «Меділенд» в Києві 
заснував лікар‑переселенець із Луганська. Основу колективу складають 
внутрішньо переміщені особи з окупованих з 2014 року районів Луган‑
ської та Донецької областей 29.

28 https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/3025324144444969

29 https://t.me/babel/11769

https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/3025324144444969
https://t.me/babel/11769
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Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 73/2, амбулаторія, 
50.572337745991966, 30.267605587787994

 Î 6 квітня у мережі з’явилося відео постраждалої від обстрілів Гостомель‑
ської амбулаторії, які мали місце у березні 2022 року. У будівлі вибиті вік‑
на, пошкоджено дах 30.

Ірпінь, вулиця Пушкінська, 31, філія Інституту серця, 50.51109790794882, 
30.22912388431152

 Î 7 квітня директор Інституту серця та заслужений лікар України Борис То‑
дуров провів екскурсію кабінетами філії Інституту в Ірпені, в якому жили, 
мародерили та займалися вандалізмом російські солдати протягом бе‑
резня 2022 року. Ними було зламано дороге медичне обладнання, про‑
стріляно екрани моніторів. Будівля також постраждала від обстрілів — 
снаряд потрапив до одного з корпусів установи та пошкодив дах 31.

 

30 https://t.me/Pravda_Gerashchenko/10699

31 https://www.youtube.com/watch?v=xA7zAFpmoj0

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/10699
https://www.youtube.com/watch?v=xA7zAFpmoj0
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Луганська область

Лисичанськ, квартал 40 років Перемоги, 12А, Луганська обласна дитя-
ча клінічна лікарня, 48.8617261409694, 38.4666220180107

 Î 3 березня під час обстрілу в Лисичанську мікрорайону заводу ГТВ (гу‑
мових технічних виробів) снаряд розірвався на території Луганської 
обласної дитячої клінічної лікарні. Постраждали приміщення Верхнян‑
ської поліклініки екстреної медичної допомоги, яка там базувалася. Та‑
кож було пошкоджено два автомобілі швидкої медичної допомоги 32 .

32 https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133329415873117

СЄВЄРОДОНЕЦЬК 

РУБІЖНЕ 

ПОПАСНА 

ЛИСИЧАНСЬК 4 6
2

2

КІЛЬКІСТЬ 
ЗАФІКСОВАНИХ 
ФАКТІВ ОБСТРІЛІВ 
ОБ’ЄКТІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я 
В ЛУГАНСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133329415873117


Факти обстрілів російськими військовими закладів охорони здоров’я 
на території України в період з 24 лютого по 31 травня 2022 року

26

Лисичанськ, квартал 40 років Перемоги, 12А, Луганська обласна дитя-
ча клінічна лікарня, 48.8617261409694, 38.4666220180107

 Î 4 березня два снаряди потрапили до Луганської обласної дитячої клініч‑
ної лікарні у Лисичанську. Було пробито дах, розбито відділення пульмо‑
нології, пошкоджено апарат МРТ. Внаслідок обстрілу було поранено лі‑
каря‑хірурга г 33.

Попасна, вулиця Сонячна, 35а, Попаснянська центральна районна лі-
карня, 48.63988064306344, 38.39938264434462

 Î 4 березня під час обстрілу Попасної з «Градів» постраждала Попаснян‑
ська центральна районна лікарня. Снаряд вибухнув біля лабораторії, че‑
рез що вибуховою хвилею вибило всі вікна в реанімаційному відділенні 
та операційному блоці хірургії 34.

Сєвєродонецьк, ЖК «Камелот», бригада швидкої допомоги, 48.939444, 
38.541111

 Î 6 березня в житловому комплексі «Камелот» м. Сєвєродонецька росій‑
ськими військовими із систем залпового вогню «Град» було обстріляно 
медичних працівників, які перебували на виїзді для надання медичної 
допомоги мешканцям району. Медики знаходилися в спеціалізованому 
медичному транспорті та отримали мінно‑вибухові поранення у вигляді 
контузії середнього ступеня тяжкості 35.

33 https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133663482506377

34 https://bit.ly/3wBS7ao 
https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133892829150109

35 https://t.me/ragnarockkyiv/17536

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133663482506377
https://bit.ly/3wBS7ao
https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133892829150109
https://t.me/ragnarockkyiv/17536
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Попасна, вулиця Сонячна, 35а, Попаснянська центральна районна лі-
карня, 48.63988064306344, 38.39938264434462

 Î 12 березня кілька снарядів потрапили до Попаснянської центральної ра‑
йонної лікарні, внаслідок чого почалася сильна пожежа — вибухали та 
горіли балони з киснем. За словами свідка, двоповерховий будинок зго‑
рів повністю — від цоколя, де люди ховалися під час обстрілів, до даху. Не 
вдалося врятувати дороге обладнання з відділення хірургії та реаніма‑
ції — згоріли кисневі концентратори, апарати штучної вентиляції легень, 
комп’ютерний томограф 36.

Рубіжне, вулиця Студентська, 19, центральна міська лікарня, 
49.02457149945621, 38.35724022380316

 Î 15 березня внаслідок обстрілу Рубіжанської центральної міської лікарні 
постраждали будівлі медичного закладу, вщент було зруйновано акушер‑
сько‑гінекологічне відділення. Останні пологи приймали 11 березня у під‑
вальному приміщенні під час потужного обстрілу 37.

36 https://www.radiosvoboda.org/a/popasna‑obstril‑likarni‑ochevydets/31754659.html

37 https://t.me/luhanskaVTSA/468

https://www.radiosvoboda.org/a/popasna-obstril-likarni-ochevydets/31754659.html
https://t.me/luhanskaVTSA/468
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Сєвєродонецьк, вулиця Сметаніна, 5, Сєвєродонецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги, 48.954285916052804, 38.48095300361193

 Î 17 березня від обстрілу постраждав Сєвєродонецький центр первинної 
медико‑санітарної допомоги. Від прямого влучення снаряда в стіні зали‑
шилася дірка, були вибиті вікна 38.

Лисичанськ, проспект Перемоги, 134, багатопрофільна лікарня, 
48.91971285977572, 38.40884529930548

 Î 18 березня російською армією було відкрито вогонь по Лисичанській ба‑
гатопрофільній лікарні. Всього було випущено десять снарядів. Будівля 
терапевтичного корпусу з першого по четвертий поверхи та розташовані 
поруч житлові будинки залишилися без вікон 39.

38 https://t.me/luhanskaVTSA/556

39 https://t.me/luhanskaVTSA/592

https://t.me/luhanskaVTSA/556
https://t.me/luhanskaVTSA/592
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Сєвєродонецьк, вулиця Єгорова, 2б, міська багатопрофільна лікарня, 
48.958936943293814, 38.49004254438726

 Î 22 березня в Сєвєродонецьку під обстріл потрапила багатопрофільна лі‑
карня, внаслідок чого сталося займання покрівлі будівлі дитячого сома‑
тичного відділення. Співробітники Державної служби з надзвичайних 
ситуацій (далі — ДСНС) оперативно евакуювали у безпечне місце 7 дітей 
та 15 дорослих, 8 з яких — лікарі 40.

Рубіжне, вулиця Студентська, 19, центральна міська лікарня, 
49.02457149945621, 38.35724022380316

 Î 3 квітня внаслідок обстрілу постраждало хірургічне відділення Рубіжан‑
ської лікарні — було вибито вікна, пошкоджено фасад будівлі 41.

40 https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/337792865055276

41 https://bit.ly/3yeotYG https://bit.ly/3uo59qK https://bit.ly/3yHi9KK

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/337792865055276
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Сєвєродонецьк, вулиця Єгорова, 2б, міська багатопрофільна лікарня, 
48.958936943293814, 38.49004254438726

 Î 27 квітня в Сєвєродонецьку під удар російських снарядів потрапила місь‑
ка багатопрофільна лікарня — один із двох медичних закладів у Луган‑
ській області, які на той момент функціонували. Різного ступеня руйну‑
вання отримали три поверхи. На одному з них сталося пряме влучення 
снаряда до палати. Жінка, яка раніше була госпіталізована з осколковими 
пораненнями ніг, загинула на місці. Також на території медустанови було 
пошкоджено котельню та складські приміщення. Після обстрілів у лікарні 
не стало світла та води 42.

Лисичанськ, вулиця Сосюри, 1, 
протитуберкульозний дис-
пансер, 48.894484780781674, 
38.475561969889455

 Î 3 травня в Лисичанську обстрі‑
лу зазнав старовинний будинок 
бельгійської спадщини, в якому 
базувався протитуберкульоз‑
ний диспансер, внаслідок чого 
виникла пожежа. Також снаряд 
влучив у будівлю Бельгійської 
лікарні, що побудована в 1892 
році бельгійським інженером і є 

42 https://t.me/luhanskaVTSA/2075
 https://www.youtube.com/watch?v=c9sXIiJ1YMw

https://t.me/luhanskaVTSA/2075
https://www.youtube.com/watch?v=c9sXIiJ1YMw
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одним з найвідоміших туристичних об’єктів в регіоні. Від пожежі по‑
страждали горище та покрівля 43.

Сєвєродонецьк, вулиця Єгорова, 2б, міська багатопрофільна лікарня, 
48.958936943293814, 38.49004254438726

 Î 15 травня повторно під обстріл потрапила Сєвєродонецька міська ба‑
гатопрофільна лікарня. Було пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна, 
розбито ганок. Внаслідок обстрілу поранення отримали 9 людей 44.

43 https://t.me/luhanskaVTSA/2275
 https://www.radiosvoboda.org/a/31239489.html

44 https://t.me/luhanskaVTSA/2618

https://t.me/luhanskaVTSA/2275
https://www.radiosvoboda.org/a/31239489.html
https://t.me/luhanskaVTSA/2618
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Сєвєродонецьк, вулиця Єгорова, 2б, міська багатопрофільна лікарня, 
48.958936943293814, 38.49004254438726

 Î 17 травня Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня зазнала чер‑
гову масовану атаку. Серйозно постраждали два корпуси. Через суттє‑
ві пошкодження в лікарні надається лише екстрена медична допомога 45.

45 https://t.me/c/1757004668/235

https://t.me/c/1757004668/235
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Миколаївська область

Миколаїв, вулиця Миколаївська, 18, облас-
ний центр онкології, 46.94483729828814, 
32.0462961074402

 Î 11 березня під обстріл потрапив Миколаїв‑
ський обласний центр онкології — в будів‑
лі було вибито вікна, особливо постраждав 
перший поверх. На території медичного за‑
кладу розташовується станція екстреної ме‑
дичної допомоги, яка також зазнала обстрілу, 
як і машини швидкої допомоги 46.

46 https://www.facebook.com/maxim.beznosenko/posts/2461092784035403
 https://t.me/uniannet/37550
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Миколаїв, вулиця 2-а Екіпажна, 4, обласна психіатрична лікарня, 
46.97360872265408, 32.01803554985492

 Î 21 березня внаслідок обстрілу сильно постраждала Миколаївська психі‑
атрична лікарня — було зруйновано одноповерхові корпуси, вибито вікна, 
у дворі лікарні виявлено величезну вирву від снаряду. Персонал та паці‑
єнти були заздалегідь евакуйовані до сховища 47.

Миколаїв, проспект Богоявленський, 336, міська лікарня №5, 
46.85827447557252, 32.01674986852289

 Î 3 квітня Миколаївська міська лікарня №5 
зазнала артилерійського обстрілу з боку 
російських військових. Вибуховою хви‑
лею було зруйновано кабінети та палати 
терапевтичного, неврологічного, кардіо‑
логічного відділень. Також було пошко‑
джено жіночу консультацію та пологове 
відділення. За словами лікарів, пологи 
доводилося приймати під час обстрілу. 
Загалом було пошкоджено понад 300 
вікон, міжкімнатні двері, частково ме‑
дичне обладнання та інші господарські 
споруди 48.

47 https://t.me/nikvesti/20966

48 https://svidok.info/en/news/63785

https://t.me/nikvesti/20966
https://svidok.info/en/news/63785
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Миколаїв, дитяча лікарня, адреса уточнюється

 Î 4 квітня касетними снаряда‑
ми було обстріляно дитячу лі‑
карню в Миколаєві. Загинула 
дитина та чоловік 49.

Баштанка, вулиця Ювілейна, 3, багатопрофільна лікарня, 47.41131748018137, 
32.42361295555094

 Î 19 квітня в Миколаївській області 
через обстріл було частково зруй‑
новано будівлю Баштанської ба‑
гатопрофільної лікарні. Значно по‑
шкоджено приймальне відділення, 
відділення гемодіалізу, яке щодня 
надавало життєво необхідну до‑
помогу сотням громадян, в опе‑
раційній вибито вікна. В момент 
обстрілу в медичному закладі при‑
ймалися пологи та проводилася 
операція. За словами головного 
лікаря установи Алли Барсегян, 
на лікарні на білому полотні було 
нанесено червоного хреста, який 
було добре видно з дронів і літа‑
ків, з метою зупинення російських 
військових від бомбардування лі‑
карні 50.

49 https://t.me/mykolaivskaODA/977
 https://t.me/uniannet/44282

50 https://www.facebook.com/maxim.beznosenko/posts/2492628734215141
 https://www.facebook.com/zamazeeva.official/posts/403796201747451
 https://bit.ly/3LCCKDd

https://t.me/mykolaivskaODA/977
https://t.me/uniannet/44282
https://www.facebook.com/maxim.beznosenko/posts/2492628734215141
https://www.facebook.com/zamazeeva.official/posts/403796201747451
https://bit.ly/3LCCKDd
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Сумська область

Тростянець, вулиця Нескучанська, 7, міська лікарня, 50.47478659223632, 
34.922080624135745

 Î 18 березня під обстріл російських тан‑
ків та мінометів потрапила Тростянецька 
міська лікарня — були зруйновані хірур‑
гічне та пологове відділення, вибито вік‑
на, пошкоджено дах, фасад будівлі. Піс‑
ля звільнення міста ЗСУ було зроблено 
висновок, що лікарня тимчасово непри‑
датна до прийому хворих. Тростянецька 
лікарня була гордістю міста — сучас‑
ною медичною установою, яка відпові‑
дала європейським стандартам якості. 
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В оновленому вигляді вона була відкрита в жовтні 2021 року після капі‑
тального ремонту в рамках програми «Велике будівництво»51.

Село Атинське, вулиця Зелена, 2, психоневрологічний інтернат, 
51.23540496835487, 34.27325126699706

 Î 24 квітня внаслідок обстрілу з території РФ постраждав психоневроло‑
гічний інтернат у селі Атинське. У будівлі були вибиті двері та вікна 52.

51 https://t.me/Zhyvytskyy/1260
 https://censor.net/ru/p3330448

52 https://bit.ly/3wB5IyS

https://t.me/Zhyvytskyy/1260
https://censor.net/ru/p3330448
https://bit.ly/3wB5IyS
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Харківська область

Харків, вулиця Клочківська, 337а, обласна дитяча клінічна лікарня №2, 
50.048502812606266, 36.186257399237086

Харків, вулиця Клочківська, 366, обласний центр служби крові, 
50.051009871399096, 36.186945151176715

 Î 25 лютого під час обстрілу Харкова по‑
страждала дитяча лікарня по вулиці Клоч‑
ківська — було вибито вікна, поранено од‑
ного співробітника. Також снаряд прилетів 
до Центру служби крові, що знаходиться на 
тій же вулиці. Було поранено троє людей 53.

53 https://bit.ly/3ME2i3U
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Харків, Помірки, 70, обласний онкологічний центр, 50.03729126260638, 
36.278680626713765

 Î 27 лютого під обстріл потрапила будівля Харківського обласного онколо‑
гічного центру у Помірках. Було пошкоджено десять великих вікон двох 
відділень на першому поверсі 54.

Харків, проспект Ново-Баварський, 90, міська лікарня №3, 
49.950295587394734, 36.1580570895984

 Î 1 березня під час ро‑
сійської атаки у Ново‑
баварському районі 
Харкова постраждала 
міська лікарня №3 — від 
вибухової хвилі було 
вибито вікна. За попе‑
редньою інформацією 
пацієнти та персонал не 
постраждали 55.

54 https://2day.kh.ua/kharkow/okkupanty‑obstrelyali‑kharkovskiy‑onkocentr

55 https://t.me/suspilnekharkiv/8402
 https://t.me/truexanewsua/26952

https://2day.kh.ua/kharkow/okkupanty-obstrelyali-kharkovskiy-onkocentr
https://t.me/suspilnekharkiv/8402
https://t.me/truexanewsua/26952
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Ізюм, провулок Залікарняний, 5/4, центральна міська лікарня, 
49.1882832832976, 37.274360123070586

 Î 8 березня внаслідок обстрілу було зруйновано приймальне відділення 
центральної міської лікарні Ізюма. Пацієнти як могли вибиралися з‑під 
завалів 56.

Село Оскіл, вулиця Лісова, 1, психоневрологічний інтернат, 
49.17082976509372, 37.4538814810634

 Î 11 березня російський снаряд 
влучив в один з корпусів психо‑
неврологічного інтернату в селі 
Оскіл Ізюмського району. Внас‑
лідок вибуху сталася руйнація 
будівельних конструкцій 5‑по‑
верхової будівлі на рівні 2 та 3 по‑
верхів, у кількох місцях виникли 
локальні займання, в стіні будів‑
лі застрягла одна з випущених 
ракет. В інтернаті перебували 30 
осіб з числа персоналу та 330 
пацієнтів (переважно літні люди 
та особи з інвалідністю), з яких 

56 https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/7675042065901336

https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/7675042065901336


Факти обстрілів російськими військовими закладів охорони здоров’я 
на території України в період з 24 лютого по 31 травня 2022 року

41

50 підопічних — малорухливі, 10 людей пересуваються на візках. На мо‑
мент обстрілу і персонал, і пацієнти перебували в укритті. У будівлі від‑
сутнє тепло‑ та водопостачання, електроенергія 57.

Дергачі, вулиця 1-го Травня, 2, станція швидкої медичної допомоги, 
50.11039441269309, 36.109408073938084

 Î 12 березня внаслідок обстрілу міста Дергачі приміщення відділення екс‑
треної медичної допомоги зазнало значних пошкоджень — було вибито 
вікна, постраждав фасад. Також було виведено з ладу чотири автомобілі 
екстреної медичної допомоги — уламками було вибито скло та пробито 
колеса 58.

Харків, міська поліклініка, адреса уточнюється

 Î 25 березня було обстріляно поліклініку в Основ’янському районі Харкова, 
де розташовано центр видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу 
четверо людей загинули, троє отримали поранення 59.

57 https://t.me/synegubov/2603
 https://bit.ly/3wy5KYe

58 https://bit.ly/3wzsPbW
 https://www.youtube.com/watch?v=UWWYMczwHLQ&t=37s

59 https://t.me/police_kh_region/9090

https://t.me/synegubov/2603
https://bit.ly/3wy5KYe
https://bit.ly/3wzsPbW
https://www.youtube.com/watch?v=UWWYMczwHLQ&t=37s
https://t.me/police_kh_region/9090
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Балаклія, вулиця Партизанська, 25, центральна клінічна районна лі-
карня, 49.44359304125089, 36.81789484459995

 Î 2 квітня було завдано удару по районній лікарні Балаклії, внаслідок чого 
будівля отримала часткові пошкодження. У зв’язку з тим, що Балаклія тим‑
часово окупована російською армією, евакуація 70 пацієнтів установи та 
персоналу доволі скрутна 60.

Харків, дитяча лікарня, адреса уточнюється

 Î 12 квітня внаслідок обстрілу Харкова сильно постраждала дитяча лікар‑
ня. В усіх корпусах сильно пошкоджені стіни, вибиті вікна 61.

Дергачі, вулиця 1-го Травня, 2, станція швидкої медичної допомоги, 
50.11039441269309, 36.109408073938084

 Î 20 квітня під час обстрілу міста Дергачі осколками російських снарядів 
та вибуховою хвилею було пошкоджено три автомобілі швидкої допомо‑
ги, що знаходяться на пункті базування 62.

Харків, міська лікарня, адреса уточнюється

 Î 30 квітня внаслідок атаки на Харків було пошкоджено міську лікарню — 
було частково зруйновано бетонні конструкції та віконні рами технічного 
поверху медичного закладу. Також сталася пожежа на 5‑му поверсі, яку 
оперативно ліквідували рятувальники. 2 травня співробітниками ДСНС 
було проведено аварійно‑рятувальні роботи з розбирання зруйнованих 
конструкцій лікарні 63.

60 https://t.me/synegubov/2789

61 https://t.me/kharkivlife/34873

62 https://2day.kh.ua/kharkow/v‑dergachakh‑vo‑vremya‑obstrela‑postradali‑tri‑skorykh

63 https://bit.ly/3G8wKRd
 https://bit.ly/3G9W4pW

https://t.me/synegubov/2789
https://t.me/kharkivlife/34873
https://2day.kh.ua/kharkow/v-dergachakh-vo-vremya-obstrela-postradali-tri-skorykh
https://bit.ly/3G8wKRd
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Харків, Помірки, 70, обласний онкологічний центр, 50.03729126260638, 
36.278680626713765

 Î 8 травня через обстріл повторно постраждав Харківський обласний онколо‑
гічний центр. В будівлі вибило вікна, в даху утворилася дірка, обвалилися кон‑
струкції, всередині вибило двері. Корпуси лікарні були пошкоджені не тільки 
осколками та вибуховою хвилею, а й прямими попаданнями снарядів 64.

64 https://t.me/synegubov/3126

https://t.me/synegubov/3126
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Херсонська область

Село Степанівка, вулиця Джона Говарда, 65, Херсонська обласна пси-
хіатрична лікарня, 46.69717051242397, 32.58120380113078

 Î 10 березня під час нічного обстрілу росій‑
ський снаряд (імовірно, системи залпового 
вогню «Ураган») влучив у харчоблок Херсон‑
ської обласної психіатричної лікарні, розта‑
шованої в селі Степанівка, і не розірвався. 
Внаслідок цього харчоблок був повністю 
зруйнований, жертв серед пацієнтів та пер‑
соналу немає 65.

65 https://bit.ly/3wEBaLC
 https://bit.ly/3G7Kmw2
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Селище Високопілля, вулиця Визволителів, 145, центральна районна 
лікарня, 47.48701649717643, 33.52218809619565

 Î 13 березня під час артилерійського обстрілу смт Високопілля снаряд ро‑
зірвався на території лікарні — було вибито вікна, зруйновано ганок. Хер‑
сонською обласною прокуратурою здійснюється досудове розслідуван‑
ня за фактом порушення законів та звичаїв війни 66.

66 https://bit.ly/3NsDUlR

https://bit.ly/3NsDUlR
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Чернігівська область

Чернігів, вул. Шевченка, 114, центральна районна лікарня, 
51.50766915600888, 31.33887949761252

 Î 2 березня було обстріляно Чернігівську районну лікарню — в будівлю влу‑
чила крилата ракета. Одна людина загинула, п’ятеро отримали травми 67.

67 https://t.me/suspilnechernihiv/6568 
http://www.chernigiv‑crl.com

6
ЧЕРНІГІВ 

КІЛЬКІСТЬ 
ЗАФІКСОВАНИХ 
ФАКТІВ ОБСТРІЛІВ 
ОБ’ЄКТІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я 
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

https://t.me/suspilnechernihiv/6568
http://www.chernigiv-crl.com


Факти обстрілів російськими військовими закладів охорони здоров’я 
на території України в період з 24 лютого по 31 травня 2022 року

47

Чернігів, вул. 1 Травня, 168, міська лікарня №2, 51.51725636682965, 
31.309584282033427

 Î 16 березня на території 2‑ої міської лікарні Чернігова розірвалося декіль‑
ка снарядів. Було знищено відділення швидкої медичної допомоги, роз‑
ташоване на першому поверсі. Від ударної хвилі були вибиті вікна на всіх 
дев’яти поверхах будівлі, через що прооперовані пацієнти змушені були 
перебувати в коридорах лікарні, де температура не перевищувала 
10‑11°C 68.

Чернігів, проспект Миру, 211д, обласна клінічна лікарня, 
51.527185582974234, 31.272877140797995

 Î 1 квітня Чернігівська обласна лікарня зазнала артилерійських обстрілів. 
Будівля онкологічного відділення була повністю зруйнована. Три особи 
отримали тяжкі поранення 69.

68 https://n.pr/3NmoKys

69 https://bit.ly/38BHknO

https://n.pr/3NmoKys
https://bit.ly/38BHknO
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Чернігів, проспект Миру, б/н, обласний протитуберкульозний диспан-
сер, 51.5467011750742, 31.254962066147986

Чернігів, вулиця В’ячеслава Чорновола, 24, обласний кардіологічний 
центр, 51.4998213586305, 31.279454122806424

Чернігів, адреса уточнюється, діагностичний центр допомоги 
чорнобильцям

 Î За словами заступника начальника управління охорони здоров’я Черні‑
гівської обласної військової адміністрації Тетяни Лебедєвої, три медичні 
установи Чернігова не підлягають відновленню через сильні руйнуван‑
ня — обласний протитуберкульозний диспансер, кардіологічний центр, 
в який 3 березня влучила авіабомба, та діагностичний центр допомоги 
чорнобильцям 70.

70 https://bit.ly/3NzAhLb

bitly
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Додаток

Об’єкти охорони здоров’я, що піддалися обстрілам російської армії

Д О Н Е Ц Ь К А  О Б Л А С Т Ь

Волноваха, провулок Матросова, 5 центральна районна лікарня 47.61272759706705, 
37.487415862201004

Лиман, вулиця Костянтина Гасієва, 36а Донецька обласна 
травматологічна лікарня

48.9661220969948, 
37.81115984496588

Маріуполь, бульвар Меотиди, 20а Центр комплексної реабілітації 
осіб з інвалідністю №2

47.10088577707636, 
37.63317946255484

Маріуполь, проспект Миру, 80
Маріупольське територіальне 
медичне об'єднання 
здоров'я дитини та жінки

47.0975161722781, 
37.53641245264321

Маріуполь, вулиця Пашковського, 4 міська лікарня №4 ім. Мацука 47.11011068285405, 
37.63374640657905

Маріуполь, вулиця Троїцька, 46 обласна лікарня 
інтенсивного лікування

47.111742130910145, 
37.51281137413577

Слов'янськ, вулиця Золочевського, 6
санаторно‑курортний 
реабілітаційний центр 
«Слов'янський курорт»

48.874530142819104, 
37.632511264436054

Вугледар, вулиця Молодіжна, 19 центральна міська лікарня 47.77596535672703, 
37.23927829692302

Ж И Т О М И Р С Ь К А  О Б Л А С Т Ь 

Житомир, вулиця Романа Шухевича, 2А лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка 50.281669997031265, 
28.61064606931876

Житомир, вулиця Євгена Коновальця, 7 Житомирський обласний 
перинатальний центр

50.281887687194136, 
28.610009753968694

Житомир, вулиця Велика 
Бердичівська, 70 центральна міська лікарня №1 50.24203536964833, 

28.686003455541584

З А П О Р І З Ь К А  О Б Л А С Т Ь

Василівка, вулиця Лікарняна, 5 багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування

47.445046002450404, 
35.27935977272006

Запоріжжя, о. Хортиця, вулиця 
Наукового містечка, 1

санаторій‑профілакторій 
ПрАТ «Дніпроспецсталь»

47.832310444709584, 
35.09208270776074
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Мелітополь, вулиця Героїв України, 33 онкологічний диспансер 46.83994271379376, 
35.37115149055158

Оріхів, вулиця Правди, 2 центральна районна лікарня 47.56648374893447, 
35.78628590847671

К И Ї В  ТА  К И Ї В С Ь К А  О Б Л А С Т Ь

Село Бузова Київської області, 
вулиця Садовського, 34а

пологовий будинок 
клініки «Адоніс»

50.431063115095746, 
30.037714312379872

Гостомель, вулиця Свято‑
Покровська, 73/2 амбулаторія 50.572337745991966, 

30.267605587787994

Ірпінь, вулиця Пушкінська, 31 філія Інституту серця 50.51109790794882, 
30.22912388431152

Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, 28/1
Національна дитяча 
спеціалізована 
лікарня "Охматдит"

50.45159082466678, 
30.480882102444216

Київ, вулиця Міська, 2 Пуща‑Водицький 
психоневрологічний інтернат

50.52601010597032, 
30.366907436832324

Київ, вулиця Маршала Рибалка, 11б медичний центр "Меділенд" 50.45558211305289, 
30.475366844708102

Л У ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Лисичанськ, квартал 40 
років Перемоги, 12А

Луганська обласна дитяча 
клінічна лікарня

48.8617261409694, 
38.4666220180107

Лисичанськ, проспект Перемоги, 134 багатопрофільна лікарня 48.91971285977572, 
38.40884529930548

Лисичанськ, вулиця Сосюри, 1 протитуберкульозний 
диспансер

48.894484780781674, 
38.475561969889455

Попасна, вулиця Сонячна, 35а Попаснянська центральна 
районна лікарня

48.63988064306344, 
38.39938264434462

Рубіжне, вулиця Студентська, 19 центральна міська лікарня 49.02457149945621, 
38.35724022380316

Сєвєродонецьк, ЖК «Камелот» бригада швидкої допомоги 48.93949405210142, 
38.54110868002523

Сєвєродонецьк, вулиця Єгорова, 2б міська багатопрофільна лікарня 48.958936943293814, 
38.49004254438726

Сєвєродонецьк, вулиця Сметаніна, 5
Сєвєродонецький центр 
первинної медико‑
санітарної допомоги

48.954285916052804, 
38.48095300361193

М И КОЛ А Ї В С Ь К А  О Б Л А С Т Ь

Баштанка, вулиця Ювілейна, 3 багатопрофільна лікарня 47.41131748018137, 
32.42361295555094

Миколаїв, проспект 
Богоявленський, 336 міська лікарня №5 46.85827447557252, 

32.01674986852289

Миколаїв, вулиця 2‑а Екіпажна, 4 обласна психіатрична лікарня 46.97360872265408, 
32.01803554985492

Миколаїв, вулиця Миколаївська, 18 обласний центр онкології 46.94483729828814, 
32.0462961074402

Миколаїв, адреса уточнюється дитяча лікарня
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СУ М С Ь К А  О Б Л А С Т Ь 

Село Атинське, вулиця Зелена, 2 психоневрологічний інтернат 51.23540496835487, 
34.27325126699706

Тростянець, вулиця Нескучанська, 7 міська лікарня 50.47478659223632, 
34.922080624135745

Х А Р К І В С Ь К А  О Б Л А С Т Ь 

Балаклія, вулиця Партизанська, 25 центральна клінічна 
районна лікарня

49.44359304125089, 
36.81789484459995

Дергачі, вулиця 1‑го Травня, 2 станція швидкої 
медичної допомоги

50.11039441269309, 
36.109408073938084

Ізюм, провулок Залікарняний, 5/4 центральна міська лікарня 49.1882832832976, 
37.274360123070586

Село Оскіл, вулиця Лісова, 1 психоневрологічний інтернат 49.17082976509372, 
37.4538814810634

Харків, вулиця Клочківська, 337а обласна дитяча клінічна 
лікарня №2

50.048502812606266, 
36.186257399237086

Харків, вулиця Клочківська, 366 обласний центр служби крові 50.051009871399096, 
36.186945151176715

Харків, Помірки, 70 обласний онкологічний центр 50.03729126260638, 
36.278680626713765

Харків, проспект Ново‑Баварський, 90 міська лікарня №3 49.950295587394734, 
36.1580570895984

Харків, адреса уточнюється міська лікарня

Харків, адреса уточнюється дитяча лікарня

Харків, адреса уточнюється міська поліклініка

Х Е Р С О Н С Ь К А  О Б Л А С Т Ь

Селище Високопілля, вулиця 
Визволителів, 145 центральна районна лікарня 47.48701649717643, 

33.52218809619565

Село Степанівка, вулиця 
Джона Говарда, 65

Херсонська обласна 
психіатрична лікарня

46.69717051242397, 
32.58120380113078

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А  О Б Л А С Т Ь

Чернігів, вул. Шевченка, 114 центральна районна лікарня 51.50766915600888, 
31.33887949761252

Чернігів, вул. 1 Травня, 168 міська лікарня №2 51.51725636682965, 
31.309584282033427

Чернігів, проспект Миру, 211д обласна клінічна лікарня 51.527185582974234, 
31.272877140797995

Чернігів, проспект Миру, б/н обласний протитуберкульозний 
диспансер

51.5467011750742, 
31.254962066147986

Чернігів, вулиця В'ячеслава Чорновола, 24 обласний кардіологічний центр 51.4998213586305, 
31.279454122806424

Чернігів, адреса уточнюється діагностичний центр 
допомоги чорнобильцям


	Вступ
	Ключові спостереження
	Донецька область
	Житомирська область
	Запорізька область
	Київ та Київська область
	Луганська область
	Миколаївська область
	Сумська область
	Харківська область
	Херсонська область
	Чернігівська область
	Додаток

