
ВИБЕРІТЬ МІСТО:

Вінниця Рівне

Дніпро Суми

Житомир Тернопіль

Запоріжжя Ужгород

Івано-Франківськ Харків

Київ Херсон

Луцьк Хмельницький

Львів Черкаси

Миколаїв Чернівці

Одеса Чернігів



м.Вінниця, вул.Келецька,66                                                                          

м.Вінниця, проспект Коцюбинського,9                                                                 

м.Вінниця, вул.Пирогова,51/47                                                                       

м.Вінниця, вул.Замостянська,34А                                                                     

м.Вінниця, вул.Пирогова,111/36                                                                      

м.Вінниця, вул.Келецька,106А                                                                        

м.Вінниця, провулок Перший Український,5                                                            

м.Вінниця, вул. Грибоєдова 3                                                                        

м. Вінниця, проспект Коцюбинського/Тімірязєва,19/48                                                 

м.Вінниця, проспект Юності,51                                                                       

м.Вінниця, вул.Князів Коріатовичів,168Б                                                             

м.Вінниця, вул.Пирогова,40-42                                                                       

м.Вінниця, проспект Юності,22/73                                                                    

м.Вінниця, вул.600-річчя,52/22                                                                      

м.Вінниця,просп.Коцюбинського 35,прим.35                                                            

м.Вінниця, вул.Пирогова,23/71                                                                       

м.Вінниця, площа Привокзальна,1                                                                     

Вінниця

Головна



м.Дніпро, площа Вокзальна,1/138                                                                     

м.Дніпро, площа Старомостова,1/2                                                                    

м.Дніпро, проспект Яворницького,123/1                                                               

м.Дніпро, проспект Олекандра Поля,127/2                                                             

м.Дніпро, вул.Бехтерева,1                                                                           

м.Дніпро, вул.Батумська,13                                                                          

м.Дніпро, вул.Героїв Крут,12                                                                        

м.Дніпро, вул.Космічна,13                                                                           

м.Дніпро, вул.Юліуша Словацького,10/22                                                              

Дніпро

Головна



м.Житомир, вул.Вітрука,41Б                                                                          

м.Житомир, вул.Київська,56                                                                          

м.Житомир, вул.Велика Бердичівська,95                                                               

м.Житомир, вул.Вітрука,13                                                                           

м.Житомир, вул.Велика Бердичівська,67                                                               

м.Житомир, вул.Київська,25                                                                          

м.Житомир, вул.Небесної Сотні,10                                                                    

м.Житомир, проспект Миру,23                                                                         

м.Житомир, проспект Миру,61/2                                                                       

м.Житомир, просппкт Миру,15                                                                         

м.Житомир, вул.Покровська,54                                                                        

м.Житомир, вул.Лесі Українки,14                                                                     

Житомир

Головна



м. Запоріжжя, пр-т Металургів 14, прим.20                                                           

м. Запоріжжя, вул. Павлокічкавська 16а, прим. 76                                                    

м.Запоріжжя, бул. Шевченка 24                                                                       

Запоріжжя

Головна



м.Івано-Франківськ, вул.Миколайчука,6  прим 119                                             

м.Івано-Франківськ, вул.Галицька,80Б                                                                

м.Івано-Франківськ, вул.Мазепи,89                                                                   

м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності,89                                                             

м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності,67

м.Івано-Франківськ, вул.Новгородська,30/3А                                                          

м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола,50                                                                

м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності,160                                                            

м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності,47/2                                                           

м.Івано-Франківськ, вул.Коновальця,7Б                                                               

м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола,49                                                                

м.Івано-Франківськ, вул.Коновальця,146                                                              

м.Івано-Франківськ, вул.Коновальця,138                                                              

м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола,58/5                                                              

м.Івано-Франківськ, вул.Миколайчука,30                                                              

м.Івано-Франківськ, вул.Стуса,17А                                                                   

м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола,48                                                                

м.Івано-Франківськ, вул.Сахарова,21/2                                                               

м.Івано-Франківськ, вул.Тролейбусна,1                                                               

м.Івано-Франківськ, вул.Дністровська,45А                                                            

м.Івано-Франківськ, вул.Бандери Степана, 62                                                         

м.Івано-Франківськ, вул.Гетьмана Мазепи,173В                                                        

м.Івано-Франківськ, вул.Галицька,47/13                                                              

м.Івано-Франківськ, вул.Федьковича, 7Б                                                              

м.Івано-Франківськ, вул.Хоткевича,65А                                                               

Івано-Франківськ

Головна



м.Київ, вул. Теліги 17                                                                              

м. Київ, вул. Ахматової Анни, 16а                                                                   

м.Київ, проспект Перемоги 98/2                                                                      

м. Київ, вул. Братиславська 26                                                                      

м.Київ, бульвар Бучми Амвросія 6а                                                                   

м.Київ, вул. Мишуги 3В, приміщення 1                                                                

м.Київ, проспект Правди 94                                                                          

м.Київ, пр.Космонавта Комарова, 28                                                                  

м.Київ, вул. Ольжича буд. 3, прим. 4                                                                

м.Київ, вул.Маяковського Володимира,75-А                                                            

м.Київ, вул.Миколи Кибальчича,11А                                                                   

м.Київ, вул.Червоноармійська, 88                                                            

Київ

Головна



м.Луцьк, проспект Відродження.26А                                                                   

м.Луцьк, вул.Ковельська,4                                                                           

м.Луцьк, проспект Соборності,11А                                                                    

м.Луцьк, проспект Волі,74                                                                           

м.Луцьк, вул.Кравчука,9                                                                             

м.Луцьк, проспект Соборності.4                                                                      

м.Луцьк, вул.Лесі Українки,36                                                                       

м.Луцьк, вул.Ковельська,68А                                                                         

м.Луцьк, вул.Соборності,42А                                                                         

м.Луцьк, вул.Левчанівської,4                                                                        

Луцьк

Головна



м.Львів вул. Гашека 15а                                                                             

м.Львів, вул.Кульпарківська,95        Брюс                                                              

м.Львів вул. Виговського 3                                                                          

м.Львів, вул.Миколайчука,9, 2-й поверх                                                              

м.Львів, пр-кт Червоної Калини,42                                                                   

м.Львів, вул.В.Великого,61                                                                          

м.Львів, вул.Широка,64                                                                              

м.Львів, проспект Чорновола, 95                                                                     

м.Львів, вул.Айвазовського,11                                                                       

м.Львів, вул.Стрийська,51                                                                           

м.Львів, вул.Наукова,64                                                                             

м. Львів вул. Некрасова 15                                                                          

м.Львів, вул.Зелена 1                                                                               

м.Львів, вул.Горська 9                                                                              

м. Львів, вул. Городоцька 149                                                                       

м.Львів, площа А.Міцкевича,6/7                                                                      

м.Львів, вул.Широка 66                                                                              

м.Львів, площа Соборна,17                                                                           

м. Львів, вул. Величковського буд. 1б, пр. 178                                                      

м.Львів, вул.Куліша 15                                                                              

м. Львів вул. Широка 64                                                                             

м.Львів, вул.Джерельна,1                                                                            

м. Львів, вул. Генерала Чупринки 45                                                                 

м. Львів, вул. Грінченка 4б                                                                         

м. Львів пр-т.Червоної Калини  97                                                                   

м.Львів, вул.Личаківська,187                                                                        

м. Львів пр-т. Червоної Калини 94 А                 

м.Львів, вул.Кульпарківська,95              Соломия                                                        

м.Львів, вул.В.Чорновола,45                                                                         

м. Львів вул. Заводська 8                                                                           

м. Львів, вул. Чорновола, 2Б                                                                        

м. Львів вул. Шевченка 364                                                                          

м.Львів, вул.Дж.Вашингтона,7А/123                                                                   

м. Львів вул. Мазепи 12                                                                             

м. Львів вул. Хімічна 5                                                                             

м. Львів, вул.Любінська,89                                                                          

м. Львів вул. Виговського, 32 (полікл.)                                                             

м. Львів вул.Васильківського, 1                                                                     

м.Львів проспект Ч.Калини, 68                                                                       

Львів

Головна



м.Миколаїв, вул.Миколаївська, 15/5                                                                  

м.Миколаїв, вул.Рюміна 21                                                                           

м.Миколаїв,вул Космонавтів 68/1                                                                     

м. Миколаїв, вул. Шептицького 1                                                                     

Миколаїв

Головна



м.Одеса, вул.Філатова,13                                                                            

м.Одеса, вул.Семена Палія,118                                                                       

м.Одеса, вул.Пантелеймонівська,56                                                                   

м.Одеса. вул.Преображенська,33                                                                      

Одеса

Головна



м.Рівне, вул.Ювілейна,15                                                                            

м.Рівне, вул.Вербова,18Г                                                                            

м.Рівне, вул.Соборна,156                                                                            

м.Рівне, вул.Полуботка,6                                                                            

м.Рівне, вул.Чорновола,36                                                                           

м.Рівне, вул.Коновальця,26                                                                          

м.Рівне, вул.Шухевича,18Д                                                                           

м.Рівне, вул.Богоявленська,41                                                                       

м.Рівне, проспект Безручка,5                                                                        

м.Рівне, вул.Гагаріна,67                                                                            

м.Рівне, вул.Чорновола,72                                                                           

м.Рівне, вул.Чорновола,79                                                                           

м.Рівне, вул.Київська.60                                                                            

м.Рівне, вул.Гагаріна,39                                                                            

м.Рівне, вул.Міцкевича,32                                                                           

м. Рівне, вул. С. Бандери 49                                                                        

м.Рівне, вул.Соборна,1                                                                              

м.Рівне, вул.Базарна,8                                                                              

м.Рівне, вул.Відінська,2                                                                            

м.Рівне, вул.Міцкевича,30                                                                           

м.Рівне, вул.Миколи Карнаухова,21                                                                   

м.Рівне, вул.Соборна,96                                                                             

м.Рівне, вул.Київська,77А                                                                           

Рівне

Головна



м. Суми, вул. Троїцька 21                                                                           

м.Суми, вул.Охтирська 1-1                                                                           

м.Суми, вул. Леваневського 10/1                                                                     

м.Суми, вул.Іллінська 2                                                                             

м.Суми, вул.Кондратьєва 171                                                                         

м. Суми, вул. Іллінська 12                                                                          

м. Суми, вул.Героїв Крут 76/2                                                                       

м.Суми, вул.Реміснича, 35/1                                                                         

м.Суми,вул. 20 років Перемоги, 13/1                                                                 

м.Суми, вул.Троїцька,28А                                                                            

м.Суми, вул.Марко Вовчок,2                                                                          

м.Суми, вул.Соборна,33                                                                              

м.Суми, вул.Кооперативна,1                                                                          

Суми

Головна



м. Тернопіль вул. Живова 37а                                                                        

м.Тернопіль, вул. Шептицького 3                                                                     

м. Тернопіль,вул. 15 квітня,2 Б                                                                    

м.Тернопіль, майдан Перемоги 4б                                                                     

м.Тернопіль, проспект Бандери 96                                                                    

м.Тернопіль, вул. Руська 44                                                                         

м.Тернопіль, вул.Пирогова 16б                                                                       

м. Тернопіль, пр-т Степана Бандери, 80                                                              

м.Тернопіль,вул.Клінічна 4а                                                                         

м. Тернопіль, вул. Бродівська, 4а                                                                   

м.Тернопіль, вул.Героїв Крут 3а                                                                     

м. Тернопіль, вул. Клінічна, буд. 6, прим 3                                                         

м.Тернопіль, В'ячеслава Чорновола, 11 прим.2                                                        

м.Тернопіль, вул. Мазепи гетьмана, 7                                                                

м.Тернопіль, вул. Купчинського, 14б                                                                 

м.Тернопіль, вул.Київська 10 в                                                                      

м.Тернопіль,вул.Карпенка М. 1                                                                       

м.Тернопіль,бул.Вишневецького Д.1 прим.54                                                           

м.Тернопіль, вул.Руська,19/17                                                                       

м.Тернопіль, вул.Генерала М.Тарнавського,26Д                                                        

м.Тернопіль вул. Руська 24                                                                          

Тернопіль

Головна



м.Ужгород, проспект Свободи,1                                                                       

м.Ужгород, вул.Капушанська,27                                                                       

м.Ужгород, вул.Заньковецької,77Б                                                                    

м.Ужгород, вул.Корзо,25                                                                             

м.Ужгород, площа Шандора Петефі,10/2                                                                

Ужгород

Головна



м.Харків, вул.Окружная 4а                                                                      

м.Харків, вул.Стадіонний проїзд, 5а

м.Харків, вул.Героїв Праці 13

Харків

м.Харків, вул.Холодногірська, 2   

Головна



м.Херсон, вул.Університетська,157                                                                   

м.Херсон, вул.Олеся Гончара,19                                                                      

м.Херсон, проспект Ушакова,30/1                                                                     

м.Херсон, вул.Ілюши Куліка,135                                                                      

м.Херсон, вул.Олеся Гончара,8                                                                       

м.Херсон, проспект Ушакова,77                                                                       

м.Херсон, проспект Ушакова,56                                                                       

Херсон

Головна



м.Хмельницький, вул.Подільська,73А                                                                  

м.Хмельницький, вул.Курчатова 1/1                                                                   

м.Хмельницький,вул.Кам’янецька,82                                                                   

м.Хмельницький, вул.Соборна,19                                                                      

м.Хмельницький, вул.Кам’янецька,19а                                                                 

м.Хмельницький, вул.Інститутська 21/2                                                               

м.Хмельницький, вул.Шевченка,64                                                                     

м.Хмельницький, вул. Хотовицького, 7                                                                

м.Хмельницький,вул.Соборна 12                                                                       

м.Хмельницький, вул.Панаса Мирного,28/4                                                             

м. Хмельницький , вул. Свободи 27                                                                   

Хмельницький

Головна



м.Черкаси, б-в Шевченка 352                                                                         

м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра, буд.23                                                                

м. Черкаси, б-р Шевченка 320                                                                        

м.Черкаси, вул.Вернигори, 4                                                                         

м.Черкаси, вул.Менделєєва, буд 3, к 5                                                               

м.Черкаси, вул.Смілянська,42                                                                        

Черкаси

Головна



м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,25                                                                   

м.Чернівці, вул.Перемоги,5                                                                          

м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,69                                                                   

м.Чернівці, вул.Головна,215                                                                         

м.Чернівці, вул.Головна,117                                                                         

м.Чернівці, проспект Незалежності,91                                                                

м.Чернівці, вул.Ентузіастів,2А                                                                      

м.Чернівці, вул.Руська,82А                                                                          

м.Чернівці, вул.Комарова,31                                                                         

м.Чернівці , проспект Незалежності ,91                                                              

Чернівці

Головна



м.Чернігів, вул.Реміснича 57                                                                        

м.Чернігів, вул. Доценка, 4                                                                         

м.Чернігів, вул.Всіхсвятська 5                                                                      

м.Чернігів, пр.Миру 194, корп. 1                                                                    

м.Чернігів, пр.Перемоги 14                                                                          

м. Чернігів, пр. Миру 35                                                                            

м.Чернігів, пр.Миру 50                                                                              

м.Чернігів,вул. П'ятницька, 50                                                                      

Чернігів

Головна
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