
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Мінмолодьспорту  
25.07.2017№ 3139 

 
ПЕРЕЛІК 

закладів охорони здоров'я, які входять до системи надання лікарсько-фізкультурної 
допомоги в Україні та мають право на проведення медичних оглядів та надання 

медичного допуску особам до занять фізичною культурою та спортом, у тому числі з 
обов'язковим диспансерним наглядом 

 
Назва закладу Адреса закладу 

  
Центральний рівень  
Державна установа "Український медичний 
центр спортивної медицини Міністерства 
охорони здоров'я України" 

вул. Тарасівська, 6, 6-а,  
м. Київ, 01033 

  
Державне підприємство "Служба спортивної 
медицини" 

вул. Еспланадна, 42,  
м. Київ, 01023 

  
Регіональний рівень  
  
Автономна Республіка Крим  
Кримська республіканська установа "Лікарсько-
фізкультурний диспансер" 

вул. Крилова, 32,  
м. Сімферополь, 95011 

  
Кабінет спортивної медицини територіального 
медичного об'єднання № 1 ім. Пирогова 

вул. Маршала Єрьоменка, 9,  
м. Керч, 98302 

  
Волинська область  
Відділення спортивної медицини Волинської 
обласної клінічної лікарні 

пр. Президента Грушевського, 21, 
м. Луцьк, 43005 

  
Вінницька область  
Вінницький обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер 

вул. Грушевського, 2,  
м. Вінниця, 21050 

  
Дніпропетровська область  
Комунальна установа "Дніпропетровський 
лікарсько-фізкультурний диспансер" 
Дніпропетровської обласної ради 

вул. Ярославського, 3-а,  
м. Дніпро, 49050 

  
Дніпропетровський міський центр лікувальної 
фізкультури та спортивної медицини 
комунального закладу "Дніпропетровської 
міської клінічної лікарні № 5" Дніпропетровської 
обласної ради 

вул. Шевченка, 6-а,  
м. Дніпро, 49044 

  
Комунальний заклад охорони здоров'я 
Кам'янської міської ради "Міський медичний 
центр здоров'я та медицини спорту" 

вул. 9 Травня, 4-а,  
м. Кам'янське, 51934 

 
 

 

https://goo.gl/maps/n2v94TbL5mN2
https://goo.gl/maps/n2v94TbL5mN2
https://goo.gl/maps/mi3hMwgy3e42
https://goo.gl/maps/mi3hMwgy3e42
https://goo.gl/maps/v83DLKJ5Nmp
https://goo.gl/maps/v83DLKJ5Nmp
https://goo.gl/maps/6YGxDBHQwFU2
https://goo.gl/maps/6YGxDBHQwFU2
https://goo.gl/maps/t2iRtmRxhmT2
https://goo.gl/maps/t2iRtmRxhmT2
https://goo.gl/maps/HnETiXZzw1Q2
https://goo.gl/maps/HnETiXZzw1Q2
https://goo.gl/maps/SjK2TaHz6H42
https://goo.gl/maps/SjK2TaHz6H42
https://goo.gl/maps/9vgn7RCDCf92
https://goo.gl/maps/9vgn7RCDCf92
https://goo.gl/maps/KYX65AqnL2N2
https://goo.gl/maps/KYX65AqnL2N2


Відділення спортивної медицини комунального 
закладу "Міська лікарня № 1" Дніпропетровської 
обласної ради 

вул. Рязанова, 8-а,  
м. Кривий Ріг, 50074 

  
Кабінет спортивної медицини комунального 
закладу "Павлоградська міська лікарня № 1" 
Дніпропетровської обласної ради 

вул. Шевченка, 63,  
м. Павлоград, 51400 

  
Донецька область  
Комунальний лікувально-профілактичний 
заклад "Обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер" 

вул. О. Сибірцева, 3,  
м. Бахмут, 84511 

  
Відділення спортивної медицини 
Маріупольського територіального медичного 
об'єднання здоров'я дитини та жінки 

пр. Миру, 80,  
м. Маріуполь, 87500 

Відділення спортивної медицини (лікарський 
контроль) центральної міської лікарні № 1 

вул. Лікарняна, 1,  
м. Макіївка, 86108 

  
Житомирська область  
Обласний медичний центр здоров'я та 
спортивної медицини Житомирської обласної 
ради 

Майдан Перемоги, 10-а,  
м. Житомир, 10003 

  
Запорізька область  
Комунальна установа "Обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер" Запорізької обласної 
ради 

вул. Гоголя, 71,  
м. Запоріжжя, 69063 

  
Кабінет спортивної медицини комунальної 
установи "Мелітопольська міська дитяча 
лікарня" Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

вул. Фролова, 21,  
м. Мелітополь, 72319 

  
Закарпатська область  
Закарпатський обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер 

вул. Тімірязєва, 15-а,  
м. Ужгород, 88000 

  
Івано-Франківська область  
Івано-Франківський обласний лікувально-
фізкультурний центр здоров'я 

вул. Матейка, 20,  
м. Івано-Франківськ, 76006 

  
Кіровоградська область  
Комунальний заклад "Обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер" 

вул. Шевченка, 42,  
м. Кропивницький, 25006 

  
Відділення спортивної медицини міської лікарні 
№ 1 

вул. Діброва, 77,  
м. Олександрія, 28000 

  
Київська область  
Комунальний заклад Київської обласної ради 
"Київський обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер" 

пр. Нестерівський, 13/19,  
м. Київ, 04053 

https://goo.gl/maps/aSooZRpWP562
https://goo.gl/maps/aSooZRpWP562
https://goo.gl/maps/EDvDR7H9xLw
https://goo.gl/maps/EDvDR7H9xLw
https://goo.gl/maps/b3i3TE8RzW62
https://goo.gl/maps/b3i3TE8RzW62
https://goo.gl/maps/8JchVVVVU8U2
https://goo.gl/maps/8JchVVVVU8U2
https://goo.gl/maps/JtMWvGZ3UVr
https://goo.gl/maps/JtMWvGZ3UVr
https://goo.gl/maps/TXK9wNirwN22
https://goo.gl/maps/TXK9wNirwN22
https://goo.gl/maps/ph3XCiKtpEn
https://goo.gl/maps/ph3XCiKtpEn
https://goo.gl/maps/6LuUAAkJguj
https://goo.gl/maps/6LuUAAkJguj
https://goo.gl/maps/C8osYCNWfEC2
https://goo.gl/maps/C8osYCNWfEC2
https://goo.gl/maps/2Pmseqg7MoT2
https://goo.gl/maps/2Pmseqg7MoT2
https://goo.gl/maps/niRfyzcHnsM2
https://goo.gl/maps/niRfyzcHnsM2
https://goo.gl/maps/CZHYzCkaQ8t
https://goo.gl/maps/CZHYzCkaQ8t
https://goo.gl/maps/9xJxRHAcWbM2
https://goo.gl/maps/9xJxRHAcWbM2


  
Відділення спортивної медицини № 2 
комунальний заклад Київської обласної ради 
"Київський обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер" 

вул. Шевченка, 52,  
м. Біла Церква, 09100 

  
Львівська область  
Комунальний заклад Львівської обласної ради 
"Львівський обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер" 

вул. Коновальця, 47,  
м. Львів, 79044 

  
Луганська область  
Відділення лікувальної фізкультури та 
спортивної медицини Луганської обласної 
клінічної лікарні 

пл. Перемоги, 2,  
м. Сєвєродонецьк, 93400 

  
Миколаївська область  
Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 
Миколаївської обласної ради 

вул. Дунаєва, 39/7,  
м. Миколаїв, 54017 

  
Одеська область  
Комунальна установа Одеський обласний 
лікарсько-фізкультурний диспансер 

2-й Куліковський пров., 4,  
м. Одеса, 65012 

  
Полтавська область  
Полтавський обласний клінічний лікарсько-
фізкультурний диспансер 

вул. Шевченка, 23,  
м. Полтава, 36011 

  
Кременчуцький обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер 

просп. Свободи, 26/41,  
м. Кременчук, 39602 

  
Кабінет спортивної медицини центру первинної 
медико-санітарної допомоги 

вул. Миру, 10,  
м. Горішні Плавні, 39803 

  
Рівненська область  
Відділення спортивної медицини та лікувальної 
фізкультури Рівненського обласного клінічного 
лікувально-діагностичного центру ім. Віктора 
Поліщука 

вул. 16 Липня, 38,  
м. Рівне, 38028 

  
Сумська область  
Комунальний заклад Сумської обласної ради 
"Сумський обласний клінічний лікарсько-
фізкультурний диспансер" 

вул. Лучанська, 44,  
м. Суми, 40022 

  
Тернопільська область  
Тернопільський обласний комунальний 
лікарсько-фізкультурний диспансер 

вул. Старий ринок, 1-а,  
м. Тернопіль, 46001 

  
Харківська область  
Комунальний заклад охорони здоров'я 
"Харківський обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер" 

вул. Тобольська, 63,  
м. Харків, 61072 

https://goo.gl/maps/xRcc6eK2o1p
https://goo.gl/maps/xRcc6eK2o1p
https://goo.gl/maps/B6ztVDReWuG2
https://goo.gl/maps/B6ztVDReWuG2
https://goo.gl/maps/A119sDCGqTr
https://goo.gl/maps/A119sDCGqTr
https://goo.gl/maps/Jenn61oH4e32
https://goo.gl/maps/Jenn61oH4e32
https://goo.gl/maps/bZF8BwvrjrM2
https://goo.gl/maps/bZF8BwvrjrM2
https://goo.gl/maps/kVGNsZo31Xk
https://goo.gl/maps/kVGNsZo31Xk
https://goo.gl/maps/8HKaqE8Yzk12
https://goo.gl/maps/8HKaqE8Yzk12
https://goo.gl/maps/fqJLD4cqw7s
https://goo.gl/maps/fqJLD4cqw7s
https://goo.gl/maps/hTRGTXtVSrH2
https://goo.gl/maps/hTRGTXtVSrH2
https://goo.gl/maps/3Uqi77RgvXp
https://goo.gl/maps/3Uqi77RgvXp
https://goo.gl/maps/JhK7Ysg3ZE62
https://goo.gl/maps/JhK7Ysg3ZE62
https://goo.gl/maps/DD2jQDpbpTH2
https://goo.gl/maps/DD2jQDpbpTH2


  
Херсонська область  
Херсонський обласний центр здоров'я та 
спортивної медицини 

вул. Перекопська, 169 (а/с 56),  
м. Херсон, 73005 

  
Хмельницька область  
Кабінет спортивної медицини Хмельницької 
міської поліклініки № 1 

вул. Подільська, 54,  
м. Хмельницький, 29013 

  
Чернігівська область  
Відділення спортивної медицини комунального 
лікувально-профілактичного закладу 
"Чернігівський обласний центр радіаційного 
захисту та оздоровлення населення" 

вул. Шевченка, 160,  
м. Чернігів, 14020 

  
Черкаська область  
Відділення лікувальної фізкультури та 
спортивної медицини комунального закладу 
"Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної 
ради" 

вул. Дахнівська, 25-а,  
м. Черкаси, 18009 

  
Чернівецька область  
Комунальна установа "Обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер" 

вул. Стеценка, 3,  
м. Чернівці, 58022 

  
м. Київ  
Комунальне некомерційне підприємство "Центр 
спортивної медицини міста Києва" 

вул. Тарасівська, 6, 6-а,  
м. Київ, 01033 

  
м. Севастополь  
Комунальний заклад "Севастопольський міський 
лікарсько-фізкультурний диспансер" 

Стрілецький спуск, 1,  
м. Севастополь, 99008 

 

https://goo.gl/maps/ZKAjPXXHSTw
https://goo.gl/maps/ZKAjPXXHSTw
https://goo.gl/maps/9fcjPmf84MM2
https://goo.gl/maps/9fcjPmf84MM2
https://goo.gl/maps/NVVX7EE19Ms
https://goo.gl/maps/NVVX7EE19Ms
https://goo.gl/maps/gi5x8Yra4612
https://goo.gl/maps/gi5x8Yra4612
https://goo.gl/maps/czE6ApRX3822
https://goo.gl/maps/czE6ApRX3822
https://goo.gl/maps/n2v94TbL5mN2
https://goo.gl/maps/n2v94TbL5mN2

