
Доступні ліки – в кожну домівку! 
Шановні краяни! 

Інформуємо Вас про Урядову програму “Доступні ліки”  
 
Якщо у Вас серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу, бронхіальна астма, нам 
дуже важливо щоб Ви вчасно розпочали лікування! 
Ви зможете отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою в аптеці за 
рецептом лікаря. 

 
У програму увійшли саме ці хвороби, оскільки вони найбільше 
впливають на показники смертності населення або суттєво 
знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на 
амбулаторному рівні. 

Що Вам потрібно зробити? 
1. Звернутись до сімейного лікаря за місцем Вашого проживання. 
2. Отримати від лікаря детальне роз’яснення та рецепт на ліки. 
3. Прийти в аптеку з позначкою Доступні ліки. 
4. Отримати ліки безкоштовно або з доплатою. 
5. Розпочати лікування.  
Бажаємо здоров’я 
 
З повагою, адміністрація Комунальної 1-ї міської поліклініки.  
 

Перелік аптек на території обслуговування К1МП: 
 
1.  КП ЛОР “Аптека №1” м.Львів, вул.Фредра, 2 
2. ТзОВ “Ваша аптека” Аптека №3 м.Львів, вул. Некрасова, 17\1 
3. ТзОВ “Ваша аптека” Аптека №4 м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 1/8 
4. ТзОВ “Ваша аптека” Аптека №24 м.Львів, вул.Некрасова, 11а 
5. ТзОВ “Ваша аптека” Аптека №33 м.Львів, пл.Соборна, 14,15 ТЦ “Роксолана” 
6. ТзоВ “Маркет універсал ЛТД” Аптека №1 м.Львів, вул.Галицька, 19 
7. ТзоВ “Маркет універсал ЛТД” Аптека №7 м.Львів, вул.Пекарська, 33 
8. ТзоВ “Маркет універсал ЛТД” Аптека №15 м.Львів, пр.Свободи, 33 
9. ТзоВ “Маркет універсал ЛТД” Аптека №20 м.Львів, Некрасова, 35 ТЦ 
10. ТзоВ “Маркет універсал ЛТД” Аптека №23 м.Львів, Мучна, 2 
11. ТзоВ “Маркет універсал ЛТД” Аптека №24 м.Львів, Личаківська, 55 
12. ТзоВ “Маркет універсал ЛТД” Аптека №28 м.Львів, пл.Соборна, 1 
13. ТзоВ “Маркет універсал ЛТД” Аптечний пункт №1 (Аптека №1)  
      м.Львів, вул.Личаківська, 26  Військовий медичний центр 
14.ТзОВ “ЗІ” Аптечний пункт №1 (ЛОДЦ) м.Львів, вул.Пекарська, 69б 
15.ТзОВ “ЗІ” Аптечний пункт №6 м.Львів, вул. Острозького, 1 
16.ТзОВ “ЗІ” Аптечний пункт №13 м.Львів, вул.Пекарська, 65 
17.ТзОВ “Аптека Довіри” Аптека №2 м.Львів, вул. Лисенка, 5 
18.ТзОВ  фірма “Медфарм “Аптечний пункт №3 м.Львів, вул.Лисенка, 31  
      ОХМАТДИТ (головний корпус). 
19.ТзОВ фірма “Медфарм” Аптека №4 м.Львів, вул. Пекарська, 2 кв.2а 
20. ТзОВ фірма “Медфарм” Аптека №54 м.Львів, вул. М.Некрасова, 4 
21.ПП “Соломія Сервіс” Мережа aптек “Подорожник” Аптека №22 м.Львів,  
     вул. Некрасова, 15 
22.ТОВ Аптека “Знахар” м.Львів. вул. Личаківська, 54 
23.ТзОВ “Візард-Л” Мережа aптек “Знахар” м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 1 
24. ТзОВ ,,Фаррма” м.Львів, вул..Краківська, 34. 


