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Н

ародився 3 вересня 1955 р. у м. Львові. Батько,
Василь Миколайович, працював старшим викладачем на
кафедрі іноземних мов Львівського державного медич
ного інституту, а мати, Ольга Семенівна, випускниця
цього навчального закладу, упродовж 50 років була
завідувачем лікарняної аптеки.
Протягом 1973–1979 рр. Андрій Петрух був студен
том лікувального факультету Львівського медінституту,
який закінчив із відзнакою. В той же час він успішно нав
чався на факультеті прикладної математики у Львівському
державному університеті ім. І. Франка.
Андрій Васильович із теплотою і вдячністю згадує
своїх викладачів, які зробили вагомий внесок у профе
сійне й особистісне становлення майбутніх лікарів.
У 1987 р. під керівництвом відомого вченого, заснов
ника львівської школи онкологів, професора Анатолія
Івановича Гнатишака захистив кандидатську дисертацію
на тему «Вітаміни В1, В6 та їх коферментні форми у
пацієнтів із раком шлунку». Згодом, у 1988 р., отримав
запрошення працювати у системі охорони здоров’я для
створення сучасної лабораторії у Львівському обласному
діагностичному центрі. Тут він зарекомендував себе як
висококваліфікований фахівець у галузі клінічної лабо
раторної діагностики.
Андрій Васильович вільно володіє німецькою та анг
лійською мовами. Пройшов стажування в університетах

Андрій Васильович із дружиною Наталією Богданівною
(фото В. Пилип’юка)

США, Канади та Італії, яке поєднував із організацією
масштабної гуманітарної допомоги для дитячої клініки
у Львові. Спільно з американськими спеціалістами він
створив найсучаснішу тоді клінічну лабораторію у
Західноукраїнському спеціалізованому дитячому ме
дичному центрі (Дитяча чорнобильська лікарня), якою
керує з 1991 р.
А. В. Петрух був асистентом, старшим науковим спів
робітником на кафедрах біохімії, терапії, клінічної імуно
логії у Львівському державному медичному університеті.
Він є автором багатьох наукових публікацій та моногра
фій, співавтором Українськоанглійськолатинського
медичного словника та Українського медичного орфо
графічного словника.
Лікарську діяльність Андрій Васильович поєднував із
активною громадською роботою. Протягом 1994–1997 рр.
був віцепрезидентом Українського товариства клінічної
лабораторної діагностики.
У 2007 р. став співзасновником Всеукраїнської
асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини. Зараз
він очолює її Львівську обласну організацію.
З 2002 р. є членом Міжнародної організації Ротарі
Клубів, упродовж п’яти років був незмінним секретарем
клубу «Львів», у 2006–2007 рр. — секретарем дистрикту
Ротарі Клубів України.
Андрій Петрух активно працював у професійних
комерційних структурах. У 1991 р. заснував одне із пер
ших українськоамериканських спільних підприємств
«Біомарк», яке спеціалізувалося в галузі клінічної лабо
раторної діагностики. У 1998 р. він відкрив власний
лабораторний центр «МеДіС», який став лідером
клінічної лабораторної діагностики у Львівському
регіоні.
Дружина Андрія Васильовича, Наталія Богданівна
Петрух (Теребейко), за освітою математикекономіст.
Вона очолює приватну компанію. Їхня донька Оксана —
фахівець у галузі міжнародної економіки, магістр бізнесу
й адміністрації, а син Андрій — випускник Львівського
національного медичного університету імені Данила Га
лицького, лікартерапевт.
Головне життєве кредо А. В. Петруха: «Завжди праг+
нути до досконалості».
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