
Перелік лікувальних закладів м. Києва на 2015 рік, які здійснюють 

медичний відбір та направлення хворих на відновлювальне лікування за 

рахунок коштів ФСС з ТВП та супутня інформація 

 (профіль, тип путівки, санаторії) 

№ 

п/

п 

Назва лікувально 

закладу 

Адреса лікувально 

закладу 

Профіль 

лікування 

Тип 

путівки 

Санаторій в якому 

проводиться 

відновлювальне 

лікування 

1 

Київська міська 

клінічна лікарня № 2 

Міський центр 

термічних уражень та 

пластичної хірургії 

м. Київ, 

вул.Краківська,13 

відн. лікув. 

після 

опікових 

хвороб 

дор.; д/д 
«Авангард» 

(Вінницька обл.) 

2 
Київський міський 

пологовий будинок №5 

м. Київ, 

Червонозоряний  

пр-т, 2 

відн. лік. 

Порушень 

перебігу 

вагітності 

дор. 
«Жовтень»  

(м. Київ) 

3 
Київська міська 

клінічна лікарня №10 

м. Київ,  

пр-т 40-річчя 

Жовтня,   59-б 

відн. лік. 

після опер. 

втручань на 

органах 

травл. 

дор. 
«Жовтень»  

(м. Київ) 

4 

Олександрівська 

клінічна лікарня  

м. Києва 

м. Київ, вул. 

Шовковична, 39/1 

відн. лік. 

після гостр. 

Інфаркту 

міок., 

операцій на 

серці та 

магістр. суд. 

дор. 
«Жовтень»  

(м. Київ) 

5 
Київська міська 

клінічна лікарня №18 

м. Київ,  

бул. Шевченка, 17 

відн. лік. 

після гострих 

цербер. 

порушень 

дор. 
«Жовтень»  

(м. Київ) 

6 
Київська міська 

клінічна лікарня №8 

м.Київ,бул.Кондрат

енка,8 

відн. лік. 

після гострих 

цербер. 

порушень 

дор. 
«Жовтень»  

(м. Київ) 

7 
Київська міська 

клінічна лікарня №1 

м. Київ, Харківське 

шосе, 21 

відн. лік. 

після гострих 

цербер. 

порушень 

дор. 
«Жовтень»  

(м. Київ) 

8 
Київська міська 

клінічна лікарня №12 

м. Київ, вул. 

Підвисоцького, 4-а 

відн. лік. 

після 

ортопедичних 

операцій 

дор. 
«Жовтень»  

(м. Київ) 

9 

Інститут травматології 

та ортопедії НАМН 

України 

м. Київ, вул. 

Воровського, 27 

відн. лік. 

після 

ортопедичних 

операцій 

дор. 

«Жовтень»  

(м. Київ), 

«Бердянськ» 

(Запорізька обл.) 

10 

«Національний 

науковий центр 

«Інститут кардіології 

імені академіка М.Д. 

м. Київ, Народного 

ополчення, 5 

відн. лік. 

після гостр. 

інфаркту 

міок., 

дор. 

«Жовтень»  

(м. Київ), 

«Україна» (Ворзель), 

«Лермонтовський»  



Стражеска» НАМН 

України» 

операцій на 

серці та 

магістр. суд.; 

відн. лік. 

після 

ортопедичних 

операцій 

(м. Одеса), 

«Миргородкурорт» 

(Полтавська обл.), 

«Карпати» 

(Закарпатська обл.), 

«Бердянськ» 

(Запорозька обл.), 

«Хмільник»  

(Вінницька обл.) 

11 

ДУ «Національний 

інститут серцево-

судинної хірургії імені 

М.М. Амосова НАМН 

України» 

м. Київ, вул. 

Амосова, 6 

відн. лік. 

після гостр. 

інфаркту 

міок., 

операцій на 

серці та 

магістр. суд. 

дор. 

«Жовтень» (м. Київ) 

«Миргородкурорт» 

(Полтавська обл.) 

12 

Інститут 

ендокринології та 

обміну речовин ім. В.П. 

Комісаренка академії 

медичних наук України 

м. Київ, вул. 

Вишгородська, 69 

відн. лік. 

порушень 

обміну 

речовин 

дор.; д/д 

«Приазовкурорт» 

(Запорізька обл.), 

«Миргородкурорт» 

(Полтавська обл.) 

13 

ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства та 

гінекології 

Національної академії 

медичних наук 

України» 

м. Київ, вул. 

Платона 

Майбороди, 8 

відн. лік. 

після гостр. 

інфаркту 

міок., 

операцій на 

серці та 

магістр. суд.; 

відн. лік. 

після опер. 

втручань на 

органах 

травл. 

дор. «Україна» (Ворзель) 

14 

ДУ «Науково-

практичний медичний 

центр дитячої та 

кардіохірургії» МОЗ 

України 

м. Київ, вул. 

Чорновола, 28/1 

відн. лік. 

після гостр. 

інфаркту 

міок., 

операцій на 

серці та 

магістр. суд.; 

дор. «Жовтень» (м. Київ) 

 


