
 

Перелік  

санаторно-курортних закладів, що приймають участь  

в організації санаторно-курортного лікування  

пільгових категорій громадян 

 
№ 

з/п 

Повна назва санаторно-курортного 

закладу 

Адреса Профілі лікування (відповідно до ліцензії медичної 

практики) 

 

1.  

 

ДП "Санаторій "Верховина"  

ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів 

профспілок України 

“Укрпрофоздоровниця” 

 

90033, 

Закарпатська обл., 

Міжгірський р-н,  

с. Сойми, 1 

 

органів травлення,  

нервової системи 

захворювання крові 

2.  ДП "Санаторій "Славутич"  

ім. В.Б. Пашковського  ЗАТ лікувально-

оздоровчих закладів профспілок України 

“Укрпрофоздоровниця” 

 

51600,  

Дніпропетровська обл.,  

м. Верхньодніпровськ 

нервової системи 

органів травлення; 

системи кровообігу 

3.  ДП “Клінічний санаторій “Жовтень"  

ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів 

профспілок України 

“Укрпрофоздоровниця” 

03084,  

м. Київ,  

Голосіївський р-н,  

Конча-Заспа,  

Столичне шосе, 27 км 

Терапія, кардіологія, неврологія,  

Акушерство та гінекологія, гастроентерологія, ортопедія та 

травматологія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія 

 

4.  ДП “Клінічний санаторій “Карпати”  

ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів 

профспілок України 

“Укрпрофоздоровниця” 

 

89641,  

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,  

с. Карпати, 1 

Системи кровообігу, нервової системи, системи травлення,  

системи дихання, кістково-м’язової системи 

5.  ДП “Клінічний санаторій “Курорт 

Березівські мінеральні води”  

ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів 

62363, Харківська обл., 

Дергачівський р-н,  

с. Березівське 

органів травлення, 

ендокринологічні захворювання  

системи кровообігу  



 2 

№ 

з/п 

Повна назва санаторно-курортного 

закладу 

Адреса Профілі лікування (відповідно до ліцензії медичної 

практики) 

 

профспілок України 

“Укрпрофоздоровниця” 

 

нервової системи 

6.  ДП “Південь-Курорт-Сервіс” на базі 

санаторію “Орізонт” 

67780, Одеська область,  

м. Білгород-Дністровський, 

смт. Сергіївка,  

вул. Гагаріна, 1-а 

Кістково-м’язової системи 

центральної та периферичної нервові системи 

дихальної системи; 

гінекологічні та урологічні захворювання 

системи травлення 

 

7.  ДП “Санаторій “Збруч”  

ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів 

профспілок України 

“Укрпрофоздоровниця” 

Хмельницька обл.., 

Городоцький р-н., 

смт. Сатанів, 

вул. Курортна,17 

 

Системи травлення  

8.  ДП “Санаторій “Поляна”  

ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів 

профспілок України 

“Укрпрофоздоровниця” 

 

89313, Закарпатська обл., 

Свалявський район,  

с. Поляна,  

вул. Духновича, 104 

ендокринної системи та цукровий діабет 

органів травлення 

9.  ДП “Санаторій “Україна”  

ПАТ лікувально-оздоровчих закладів 

профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця» 

 

Київська обл. 

смт. Ворзель 

вул. Карла Лібкнехта,26 

системи кровообігу  

системи дихання, 

системи травлення 

10.  ДП “Санаторно-курортний комплекс 

“Моршинкурорт”  

ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”  

82482, Львівська обл.,  

м. Моршин,  

Паркова площа, 3  

органи травлення,  

ендокринної системи, 

нервової системи 

11.  ДП Клінічний санаторій імені Пирогова 

“ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів 

профспілок України 

65051,  

Одеська обл.,  

м. Одеса,  

кістково-м′язової системи; 

нервової системи; 

системи дихання; 
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№ 
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Повна назва санаторно-курортного 

закладу 
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“Укрпрофоздоровниця” 

 

курорт “КУЯЛЬНИК” сечостатевої системи; 

серцево-судинної системи;  

 

12.  ДП санаторій “Джерельний” 82186, Львівська обл.,  

Дрогобицький р-н,  

с. Модричі,  

вул. Модрицька,1а 

гастроентерологія, дитяча ендокринологія, дієтологія, 

ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна біохімія, 

клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, 

неврологія, нефрологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, 

психотерапія, айкапульмонологія, рефлексотерапія, 

стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, 

фізіотерапія, багатофункціональна діагностика, хірургія. 

 

13.  ЗАТ "Приазовкурорт"  

Філія санаторій “Лазурний”; 

Філія санаторій “Бердянськ” 

Філія санаторій “Кирилівка” 

 

71120,  

Запорізька обл.,  

м. Бердянськ,  

вул. Котляревського/ 

Перлинна, 12/24 

кістково-м′язової системи; 

нервової системи; 

органів дихання; 

сечостатевої системи; 

системи кровообігу; 

урологічні захворювання; 

ендокринологічні захворювання  

 

14.  КП “Знам’янська обласна бальнеологічна 

лікарня” Кіровоградської обласної ради 

Кіровоградська обл., 

м. Знам’янка,  

вул. Г. Сталінграда, 6. 

захворювання  опорно-рухового апарату,  

серцево-судинної та нервової систем,  

гінекологічних захворювань,  

захворювань шлунково-кишкового тракту, шкіри,  

ендокринної системи та захворювань, викликаних порушеннями 

обміну речовин. 

 

 

15.  Медичний центр “Нові Санжари” 

Національної Гвардії України 

Полтавська обл.,  

Новосанжарський р-н,  

смт. Нові Санжари,  

ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна біохімія, 

клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, 

неврологія, нефрологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, 
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№ 
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пров. Радянський 44 психотерапія, пульмонологія, рефлексотерапія, стоматологія, 

терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, 

багатофункціональна діагностика, хірургія. 

 

16.  Менський санаторій “Остреч” Чернігівська обл.., 

м. Мена,  

вул. Остреч 

 

захворювання нервової системи 

системи травлення 

системи дихання 

органів зору 

17.  ТОВ «Українська готельна група» 

(Трускавецькурорт) 

Львівська обл., 

м. Трускавець,  

бульвар Ю.Дрогобича, 2 

органів травлення, сечостатевої системи, ендокринної системи, 

нервової системи, лікування кровообігу, кістково-м'язової 

системи, органів дихання 

 

18.  ПАТ “Санаторно-готельний комплекс 

“Дніпро-Бескид”  

82200, Львівська обл.,  

м. Трускавець,  

вул. Дрогобицька, 33 

 

Гастроенторологія, ендокринологія, кардіологія,  

нервової системи, кістково-м’язової системи 

19.  ДП «Клінічний санаторій «Авангард»  

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 

 

22800, Вінницька область  

Немирівський район, місто 

Немирів,  

вул. Шевченка,16 

 

органів травлення, ендокринної системи, нервової системи, 

лікування кровообігу, кістково-м'язової системи, органів 

дихання 

 

20.  ПБП "Парітет", санаторій "Чайка"  Херсонська обл., 

Скадовський район  

смт. Лазурне,  

вул. Причальна, 5 

 

системи кровообігу, ендокринної системи 

(у т.ч. цукровий діабет), нервової системи, органів дихання 

21.  Підприємство “Стожари” громадської 

організації інвалідів “ВЕЛЕС” 

82391, Львівська обл.,  

м. Борислав,  

смт. Східниця,                                     

вул. Зарічна,9А 

Гастроентерологія, урологія, неврологія, проктологія, ортопедія 

і травматологія. 
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№ 
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Повна назва санаторно-курортного 

закладу 
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22.  ПП Загальнополітичне видання “Сільські 

вісті”, газета захисту інтересів селян 

України  

Філія Санаторій “Смерічка” 

82191,  

Львівська обл., 

Дрогобицький р-н,  

с. Опака,  

вул. Шевченка, 1-Б 

 

Гастроентерологія, ендокринологія, терапія, урологія, 

стоматологія. 

23.  ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів 

“Миргородкурорт” 

37600, Полтавська обл., м. 

Миргород,  

вул. Гоголя, 112 

 

Гастроентерологія, ендокринологія, кардіологія... 

24.  Санаторій “Нафтуся Прикарпаття” 82100,Львівська обл., 

Дрогобицький р-н,  

с. Модричі, 

вул. Курортна, 1 

 

урологія, неврологія,кардіологія, 

гастроентерологія,дієтологія,пульмонологія, 

ендокринологія, проктологія, ортопедія, травматологія 

25.  Спеціалізований Одеський санаторій 

"Салют" 

м. Одеса,  

вул. Піонерська, 28 

кістково-м'язової системи, захворювання перефіричної нервової 

системи, органів дихання 

26.  ТОВ  “Санаторій “Борисфен” Миколаївська область,   

м. Очаків, 

 вул. Будівельників, 7  

 

Терапія, педіатрія, гінекологія, неврологія, дієтологія, 

ендокринологія,ендоскопія, кардіологія, пульмонологія, 

стоматологія, фізіотерапія,ортопедія, травматологія, 

27.  ТОВ "Золота Нива"  67780, Одеська обл.,  

м. Білгород-Дністровський, 

смт. Сергіївка,  

вул. Чорноморська, 16 

кістково-м′язової системи; 

нервової системи; 

органів дихання; 

сечостатевої системи 

 

28.  ТОВ "Санаторій "Курорт Орлівщина" 51215,  

Дніпропетровська обл., 

Новомосковський р-н,  

Акушерство та гінекологія, гастроентерологія, 

дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, 

кардіологія,клінічна біохімія, неврологія, нефрологія, ортопедія 



 6 

№ 

з/п 
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практики) 

 

с. Орлівщина,  

вул. Лісна, 32 

та травматоголія, психотерапія, пульмонологія, 

рефлексотерапія, стоматологія, терапія. 

29.  ТОВ “Санаторій “Арктика”  71100, Запорізька область,         

м. Бердянськ, 

вул. Макарова, 20/2 

 

Нервової системи, системи кровообігу 

30.  ТОВ “Санаторій “Барвінок”, 

офтальмологічний санаторій” 

47235, Тернопільська обл., 

Зборівський район,  

с. Мшанець,  

хутір Манюки, 2 

 

Лікування органів зору, органів дихання, нервової системи та 

органів чуттів, кістково-м’язової системи 

31.  ТОВ “Санаторій “Нива” 71120, Запорізька обл,  

м. Бердянськ, 

вул. Котляревського,23 

 

нефрологія 

32.  ТОВ “Санаторій “Сонячний” 51453, Дніпропетровська обл., 

Павлоградський р-н, 

вул. Лісова, 3 

 

Кістково-м'язової системи 

Нервової системи, 

 

33.  ТОВ “Санаторій-профілакторій “Діброва” 09111, Київська обл., 

м. Біла Церква, 

 вул. Лісова,2б 

 

Кістково-м'язової системи 

Нервової системи, системи кровообігу 
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№ 
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закладу 
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34.  ТОВ «Санаторій «Псьол» Полтавська обл.,  

смт. Велика Багачка,  

вул. Жертв Революції, буд.76 

Системи травлення, ендокринної системи,  

Урологічні захворювання, органів дихання,  

Кістково-м'язової системи 

35.  ТОВ санаторій “Київ” плюс Україна,  

Львівська обл.,  

с. Баня Лисовицька  

(м. Моршин)  

ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна біохімія, 

клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, 

неврологія, нефрологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, 

психотерапія, пульмонологія, рефлексотерапія, стоматологія, 

терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, 

багатофункціональна діагностика, хірургія. 

 

36.  ТОВ “Примор′я”  

санаторій ім. С. Лазо 

67780, Одеська обл., 

м. Білгород-Дністровський,  

курорт Сергіївка, 

вул. Набережна, 3, 

 

багатопрофільний 

37.  ДП “Лікувально-реабілітаційний центр 

для учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС ім. В.Т. Гуца” 

08112, Київська обл.,  

Києво-Святошинський р-н,  

с. Капітанівка, вул. Соборна, 

4 

Психотерапія, кардіологія, гастроентерологія, ортопедія 

38.  Дочірнє підприємство «Клінічний 

санаторій «Роща» 

вул. Санаторна, 46, 

смт. Пісочин, 

Харківський р-н, 62417 

системи кровообігу,  

системи травлення 

 

39.  Волинський обласний санаторій  

«Лісова пісня» 

вул. Пісочна,9 

с. Гаївка,  

Шацького р-ну, 

системи кровообігу, нервової система 

кістково-м'язової системи, органів травлення 

ендокринної системи, органів дихання 
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Волинської обл., 44009 

 

40.  ДП «Санаторій «Шаян» с. Шаян, Хустський район, 

Закарпатська область, 90457 

органи травлення 

ендокринна система 

 

41.  ДП «Клінічний санаторій ім. Горького» 

ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» 

 

Фонтанська дорога, 165,                      

м. Одеса, 65038 

 

органів травлення, ендокринної системи, нервової системи, 

лікування кровообігу, кістково-м'язової системи, органів 

дихання 

42.  КП ЖОЛСЦРЗ «Дениші» Житомирської 

обласної ради 

 

 

Житомирська обл., 

Житомирський р-н,  

вул. Набережна, 1  

с. Дениші 12422   

 

системи кровообігу, нервової система 

кістково-м'язової системи, органів травлення 

ендокринної системи, органів дихання 

43.  ДП Санаторій «Либідь» 

 
 

вул. Данилишиних, 50             

м. Трускавець,                   

Львівська область, 82200 

органів травлення, 

системи кровообігу 

44.  ДП «Санаторій» Любінь Великий»  

ЗАТ «Уркпрофоздоровниця» 

81555, Львівська обл., 

Городоцький район                     

смт. Великий Любінь                                    

вул. Львівська, 16 

Системи травлення, ендокринної системи,  

Урологічні захворювання, 

Кістково-м'язової системи 

45.  Приватне акціонерне товариство 

«Санаторій «Мошногір’я  

 

19625, Черкаська область, 

Черкаський р-н.,   

с. Будище вул. Шевченка, 38 

 

системи кровообігу, нервової система 

кістково-м'язової системи, органів травлення 

ендокринної системи, органів дихання 

46.  КП санаторій матері і дитини «Пролісок» 

 

с. Грем`яче,  Ківерційський          

р-н,  Волинська обл., 45235 

 

Системи травлення, ендокринної системи,  

системи кровообігу, 

кістково-м'язової системи, органів дихання  

47.  ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття»» 

 

 
 

с. Поляна-1, Свалявський р-н., 

Закарпатська обл., 89313 

Системи травлення, ендокринної системи,  
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№ 

з/п 

Повна назва санаторно-курортного 

закладу 

Адреса Профілі лікування (відповідно до ліцензії медичної 

практики) 

 

48.  ДП «Санаторно-курортний лікувальний 

центр «Шкло» 

 

смт. Шкло, вул. Курортна-1, 

Яворівський р-н, 

Львівська обл., 81051 

 

Системи травлення, ендокринної системи,  

системи кровообігу, 

кістково-м'язової системи, органів дихання 

 


