
Пункти вакцинації від COVID-19 Адреса
КНП"Київська міська дитяча клінічна лікарня 2" виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

м. Київ, ДНІПРОВСЬКИЙ район, проспект Алішера Навої, 3

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва м. Київ, вулиця Шовковична, 39/1
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 4, 
КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району м.Києва м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 53

КНП "ЦПМСД №4" Деснянського району м. Києва, 
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №5 м. Київ, бульвар Вигурівський, 4

КНП "ЦПМСД №4" Деснянського району м. Києва, 
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №1 м. Київ, бульвар Вигурівський, 4

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 7 
Комунального некомерційного підприємства "ЦПМСД № 1" 
Дніпровського району м. Києва

м. Київ, бульвар Перова, 10

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 8, 
філія 1 КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району м.Києва

м. Київ, вулиця Академіка Булаховського, 26

ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5 СВЯТОШИНСЬКОГО 
РАЙОНУ М. КИЄВА м. Київ, вулиця Академіка Вернадського, 53

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 1, 
КНП "ЦПМСД №3" Святошинського району м. Києва м. Київ, вулиця Академіка Корольова, 11/1

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 3, 
КНП "ЦПМСД №3" Святошинського району м. Києва м. Київ, вулиця Академіка Корольова, 11/1

КНП "Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом'янського району м. 
Києва" (Амбулаторна частина) м. Київ, вулиця Академіка Стражеска, 6А

КНП "ЦПМСД №3 Дніпровського району м. Києва" 
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №3 м. Київ, вулиця Анатолія Солов'яненка, 4а

КНП "ЦПМСД №3 Дніпровського району м. Києва" 
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №2 м. Київ, вулиця Анатолія Солов'яненка, 4а

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №6 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре, 22
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №2 м. Київ, вулиця Бестужева Олександра, 32
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №6 
КНП "ЦПМСД№2" Шевченківського району м.Києва м. Київ, вулиця Білоруська, 11-Б

КНП"ЦПМСД № 1"Шевченківського району міста Києва 
амбулаторія ЗПСМ № 1 м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 37

Лікувально-профілактичний підрозділ м. Київ, вулиця Бориса Гмирі, 14-Б
Амбулаторія №6 КНП ЦПМСД №1 Дарницького району м. 
Києва м. Київ, вулиця Бориспільська, 30 А

Амбулаторія №4 КНП ЦПМСД №1 Дарницького району м. 
Києва м. Київ, вулиця Бориспільська, 30 А

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 1, 
КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району м.Києва м. Київ, вулиця Бударіна, 3в

КНП "ЦПМСД №4" Деснянського району м. Києва, 
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №3 м. Київ, вулиця Будищанська, 3

Фізична особа - підприємець Завороцька Наталія 
Олександрівна м. Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, 12

Амбулаторія №5 КНП "ЦПМСД №2" Голосіївського району 
м. Києва м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 104

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицина №7 м. Київ, вулиця Вербицького Архітектора , 5
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицина №8 м. Київ, вулиця Вербицького Архітектора, 5
Амбулаторія ЗПСМ №4, КНП "ЦПМСД №2" Оболонського 
району м. Києва м. Київ, вулиця Вишгородська, 54А

Амбулаторія ЗПСМ №5, КНП "ЦПМСД №2" Оболонського 
району м. Києва м. Київ, вулиця Вишгородська, 54Б

КНП"КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5" м. Київ, вулиця Відпочинку, 11
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 6, 
КНП "ЦПМСД №3" Святошинського району м. Києва м. Київ, вулиця Відпочинку, 11

КНП "Дитяча клінічна лікарня №6 Шевченківського району м. 
Києва" м. Київ, вулиця Володимирська, 43

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №2 м. Київ, вулиця Волоська, 47



Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 1 м. Київ, вулиця Волоська, 47

КНП"ЦПМСД № 1" Солом'янського району м. Києва, 
амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №3 м. Київ, вулиця Гарматна, 36

КНП"ЦПМСД №3" Шевченківського району міста Києва 
амбулаторія №4 (активний) м. Київ, вулиця Данила Щербаківського, 70

Амбулаторія ЗПСМ №8, КНП "ЦПМСД №2" Оболонського 
району м. Києва м. Київ, вулиця Дніпроводська, 13/1

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 5, 
КНП "ЦПМСД №3" Святошинського району м. Києва м. Київ, вулиця Драй Хмари, 44

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №2 м. Київ, вулиця Драйзера, 19
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №1 м. Київ, вулиця Драйзера, 19
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №2 м. Київ, вулиця Ентузіастів, 13а
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №1 м. Київ, вулиця Ентузіастів, 49
ФОП Пугач Алла Мар'янівна м. Київ, вулиця Єлизавети Чавдар, 8
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №5 м. Київ, вулиця Єреванська, 6
Амбулаторія ЗПМС №5 КНП "ЦПМСД №1" Голосіївського 
району міста Києва м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 48а

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 7 
КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва м. Київ, вулиця Заньковецької, 3/1

КНП"ЦПМСД № 1" Шевченківського району міста Києва 
амбулаторія ЗПСМ № 10 м. Київ, вулиця Зоологічна, 3

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 2 
КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва м. Київ, вулиця Івана Мазепи, 2

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 1 
КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва м. Київ, вулиця Івана Мазепи, 2

Амбулаторія ЗПСМ № 18, Філія 5 КНП "ЦПМСД №1" 
Оболонського району м. Києва м. Київ, вулиця Йорданська, 26

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №4 м. Київ, вулиця Кирилівська, 107
ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
М.КИЄВА, ВУЛ КОПИЛІВСЬКА 1/7 м. Київ, вулиця Копилівська, 1/7

Дитяча клінічна лікарня № 3 Солом'янського району м.Києва 
(поліклінічна частина) м. Київ, вулиця Левка Мацієвича , 12

Амбулаторія ЗПСМ №6, КНП "ЦПМСД №2" Оболонського 
району м. Києва м. Київ, вулиця Макіївська, 7

Амбулаторія ЗПСМ №1 КНП "ЦПМСД №1" Голосіївського 
району міста Києва м. Київ, вулиця Маршала Якубовського, 6

КНП "ЦПМСД №3" Деснянського району м.Києва, 
амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №1 м. Київ, вулиця Матеюка, 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ"Я ТА РЕАБІЛІТАЦІІ "100 
ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ"

м. Київ, вулиця Межигірська, 87-а літера Б

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 3 
КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва м. Київ, вулиця Мечникова, 8

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №3 м. Київ, вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 5
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицина №3 м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, 5

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 5 м. Київ, вулиця Мостицька, 9

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №7 м. Київ, вулиця Мостицька, 9
Амбулаторія №8 КНП "ЦПМСД №2" Голосіївського району 
м. Києва м. Київ, вулиця Науки, 62а

АЗПСМ №4 вулиця Новаторів, 4 м. Київ, вулиця Новаторів, 4

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №10 м. Київ, вулиця Отця Анатолія Жураковського, 10

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 3 
Комунального некомерційного підприємства "ЦПМСД № 1" 
Дніпровського району м. Києва

м. Київ, вулиця П.Запорожця, 26

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 2 
Комунального некомерційного підприємства "ЦПМСД № 1" 
Дніпровського району м. Києва

м. Київ, вулиця П.Запорожця, 26

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №2 КНП 
"ЦПМСД№2" Шевченківського району м. Києва м. Київ, вулиця Пимоненка, 10

Амбулаторія ЗПСМ № 1, Філія 1 КНП "ЦПМСД №1" 
Оболонського району м. Києва м. Київ, вулиця Північна, 4 а



Терапевтичне відділення №2 КНП"КИЇВСЬКА МІСЬКА 
СТУДЕНТСЬКА ПОЛІКЛІНІКА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

м. Київ, вулиця Політехнічна , 25/29

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1 м. Київ, вулиця Полкова, 57
Київська місіька клінічна лікарня № 12 м. Київ, вулиця Проф. Підвисоцького, 4а
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 8 
КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва м. Київ, вулиця Професора Підвисоцького, 13

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 6 
КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва м. Київ, вулиця Професора Підвисоцького, 13

Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району м. Києва м. Київ, вулиця Професора Підвисоцького, 4 б

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 9 
КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва м. Київ, вулиця Професора Підвисоцького, 4А

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №3 м. Київ, вулиця Радосинська, 18
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 1 
Комунального некомерційного підприємства "ЦПМСД № 1" 
Дніпровського району м. Києва

м. Київ, вулиця Райдужна, 23

КНП"ЦПМСД №3" Шевченківського району міста Києва 
амбулаторія №1 (активний) м. Київ, вулиця Ризька, 1

КНП"ЦПМСД №3" Шевченківського району міста Києва 
амбулаторія №2 (активний) м. Київ, вулиця Ризька, 1

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 2, 
КНП "ЦПМСД №3" Святошинського району м. Києва м. Київ, вулиця Рикова, 2

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 4, 
КНП "ЦПМСД №3" Святошинського району м. Києва м. Київ, вулиця Рикова, 2

АЗПСМ №6 вулиця Рогозівська, 6 м. Київ, вулиця Рогозівська, 6
КНП"ЦПМСД № 1" Шевченківського району міста Києва 
амбулаторія ЗПСМ № 8 м. Київ, вулиця Саксаганського , 100

АЗПСМ №1 вул. Сергієнка,23 м. Київ, вулиця Сергієнка, 23
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 6, 
філія № 2, КНП "ЦПМСД №2" Святошинського району м. 
Києва

м. Київ, вулиця Симиренка, 38

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 4, 
філія № 1, КНП "ЦПМСД №2" Святошинського району м. 
Києва

м. Київ, вулиця Симиренко, 10

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №1 м. Київ, вулиця Солом'янська, 17
КНП ЦПМСД Дарницького району Амбулаторія №3 м. Київ, вулиця Срібнокільська, 14Б
Амбулаторія ЗПСМ № 11, Філія 3 КНП "ЦПМСД №1" 
Оболонського району м. Києва м. Київ, вулиця Тимошенка, 14

КНП"Консультативно-діагностичний центр дитячий 
Дарницького району м. Києва" м. Київ, вулиця Тростянецька, 8-Д

Амбулаторія ЗПСМ №7, КНП "ЦПМСД №2" Оболонського 
району м. Києва м. Київ, вулиця Федора Максименка, 26

КНП "ЦПМСД № 3 Дарницького р-ну м. Києва" Амбулаторія 
ЗПСМ № 4 м. Київ, вулиця Харківське шосе, 121

КНП "ЦПМСД № 3 Дарницького р-ну м. Києва" Амбулаторія 
ЗПСМ № 6 м. Київ, вулиця Харківське шосе, 121

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицина №4 м. Київ, вулиця Харченка Євгена, 43-а
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 4 
КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва м. Київ, вулиця Цитадельна, 5/9

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 10 
КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва м. Київ, вулиця Цитадельна, 5/9

КНП "ЦПМСД №3 Дніпровського району м. Києва" 
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини м. Київ, вулиця Червоноткацька, 31

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 6, 
КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району м.Києва м. Київ, вулиця Чорнобильська, 5/7

КНП"Київський міський консультативно-діагностичний 
центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), вул. Юрія Кондратюка, 6

м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, 6

ПП "МедіАн" Ярославська м. Київ, вулиця Ярославська, 55
КНП "Київська міська клінічна лікарня № 7" м. Київ, МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 95
Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №4 м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 2
Амбулаторія №6 КНП "ЦПМСД №2" Голосіївського району 
м. Києва м. Київ, проспект Голосіївський, 59а



Амбулаторія №9 КНП "ЦПМСД №2" Голосіївського району 
м. Києва м. Київ, проспект Голосіївський, 88

КНП"ЦПМСД № 1" Солом'янського району м. Києва, 
амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1 м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3

КНП"ЦПМСД № 1" Солом'янського району м. Києва, 
амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №2 м. Київ, проспект Любомира Гузара, 3

КНП "ЦПСМД №1" Деснянського р-ну м.Києва, Амбулаторія 
загальної практики - сімейної медицини №2 м. Київ, проспект Маяковського, 32 б

КНП "ЦПСМД №1" Деснянського р-ну м.Києва, Амбулаторія 
загальної практики - сімейної медицини №1 м. Київ, проспект Маяковського, 32 б

Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини №1 
КНП "ЦПМСД №2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

м. Київ, проспект Миру, 19/18

Амбулаторія ЗПСМ №2, КНП "ЦПМСД №2" Оболонського 
району м. Києва м. Київ, проспект Мінський, 6

Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини №4 
КНП "ЦПМСД №2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

м. Київ, проспект Павла Тичини, 12

КНП "КДЦ ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. 
КИЄВА", (Головний корпус) м. Київ, проспект Павла Тичини, 12

Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини №2 
КНП "ЦПМСД №2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

м. Київ, проспект Павла Тичини, 22

Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини №3 
КНП "ЦПМСД №2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

м. Київ, проспект Павла Тичини, 22

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №8 м. Київ, проспект Свободи, 22
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №7 
провулок Лобачевського, 2 м. Київ, прохід Лобачевського, 2

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 5 
КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва м. Київ, тупик Тверський, 10
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